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النص واملراجع عن النارش مالحظات

واملراِجع النص عن النارش مالحظات

األصلية. بلغتها وردت كام أهنا كتبت إىل <> تشري قوسني بني املادة اللغوية  *
املحتوى، عىل اعرتاض أهنا  تعني " املقلوبة " الفواصل بني اللغوية * املادة

الكتاب. مؤلف أو من مقتبًسا، النص كان األصيل إذا الكاتب من
مقتبس. النص أن » تشري إىل » املزدوجة بني األقواس املادة اللغوية *

منه اقتبست الذي املصدر إىل تشري ‹› منفردتني قوسني اللغوية بني املادة *
النصوص.

النص يف موجودة ليست أهنا إىل تشري [ ] كبريتني قوسني اللغوية بني املادة *
الكتاب. مؤلف أو األصيل

آخر. اقتباس ضمن اقتباس إىل أهنا ’‘ تشري بني املكتوبة اللغوية املادة *
الكاتب. من تشديد إىل تشري حتتها خط اللغوية التي وضع املادة *
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بدًءا وكسب ثقته، قمنا مع القارئ املبارش االتصال عىل الدار من * حرًصا
َوْعىل اخللفي الغالف عىل النسخة سعر بطباعة : الظاهر بيربس، من كتاب

.(2) رقم الصفحة
تقريبًا). كلمة 109469 ) الكتاب كلامت عدد *

والتوزيع للنرش َقْدُمس
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التأثريات بفعل الدراسة هبذه  اخلاص البحث من الكبري اجلزء وضع تم
ماري سانت جامعة كلية يف زمييل وكان االستعامري. لالستغالل  الكبرية
مبكر وقت قرأ يف (Alan Lester) لِسرت ألن الدكتور (St. Mary’s University)
الثاقبة الرئيسة األفكار عدًدا من وقّدم بجنوب إفريقية املتعلق مسّودة الفصل
التارخيية الدراسات أحدث داخل االجتهادية اإلصالحية  االجتاهات عن
مقرتحات (David McDowall) مكدَول ِدفيد وعرض .(Africaan) األفريقانية
ماري سانت شكري جلامعة عن أعّرب وهنا ْهَيْونِيَّة. الصِّ عن للامدة جًدا قيمة

العمل. إنجاز من مكنتني سبتية سنة إجازة منحتني التي
جامعة يف أستاًذا العمل مبارشيت النهائية إبان املراجعة رشعت يف وقد كنت
القدس. يف  بالطنطور لالهوت السكوين املعهد يف مقيًام وأستاًذا حلم بيت 
متنع التي  التفتيش نقطة يومًيا يعرقله واجلامعة الطنطور بني التحرك وكان
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تذكرين يب  املحيطة الظروف كانت القدس. دخول من حلم بيت أهايل يومًيا
بالسكان االستعامرية املشاريع تلحقها التي والقمع واإلهانة باإلذالل دوًما
ظل ويف الرصاص نريان خلفية عىل عميل أضاف وقد استثناء. بال األصليني
يومي اضطرابات يف قتلوا الذين بني  من كان إذ لبحثي. قوة معينة الدبابات
ومع بيت حلم. جامعة يف السابقني الطالب أحد م) 1996 أيلول و 26 25)
يوافق «هل بعنوان: يف القدس عامة حمارضة قادًرا عىل إلقاء كنت الصعوبات،
فّكرنا الدرايس الفصل بداية مع العرقي؟»  التطهري  عىل املقدس الكتاب إله 
فقدنا التدريس. ملنهج كبري تعويق دون ستستمر كانت السنة الدراسية فيام إذا
يف اجلامعة لزمالئي وتقدير حب أكّن كل وإّين التدريس. من شهر حوايل إمجاًال
نائب إىل بعمق وأدين الوفادة. حلسن (De la Salle) السال األخوة دي وإىل
جامعة إىل لتسهيل جميئي (Br Ronald Gallagher FSC) املستشار رونلد غلغر
لتعاملهم (Br Cyril Litecky FSC) ليتِكي ِرسيل اجلامعة وإىل رئيس حلم بيت

والوّدي. اللطيف اليومي
يف (Thomas L. Thompson) ُطمسن  توماس  الربوفسور كان وقد
االقرتاحات. من وقّدم عدًدا والسابع السادس الفصلني قرأ مسّودة كوبنهاغن
(Fr René Otzoy) أوتزي ريني الطنطور يف العليا الدراسات يج خرِّ قرأ كام
أيًضا وقرأ الالتينية، أمريكا فصل من خمتلفة أقساًما وغريه غواتيامال من
Bengt) هلمربغ بِنغت الدكتور الطنطور يف األستاذان العاملان بأكمله النص
يِشكه مدلني والدكتورة (Lund University) لوند جامعة من (Holmberg

مفيدة اقرتاحات وقّدما (Goshen College) غوشن كلية من (Marlin Jeschke)
بالقرينة الطنطور معهد التدريس وهيئة العليا الدراسات طالب وزّود جًدا.

حول دراستي. واملثرية املمتعة
أحد يف كامل‘ ’انسداد وجود اكتشفت تقريًبا، الكتاب مراجعتي هناية عند
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التي الظواهر تعكس وكأهنا آخر، رشيان  يف جزئي‘ و’انسداد قلبي رشايني
تركتها التي التوصيات برهنت الطنطور. عند التفتيش نقطة عند يومًيا أشهدها
فكل احلاجة، عن زائدة أهنا كانت املنّية، ما وافتني إذا إمتام ‹الكتاب› أجل من
سانت مشفيي  يف  الطبية وللهيئة نّصار هشام الدكتور العالج خلبري الشكر
منذ بدأته ما بإنجاز الرب، بعد هلام، مدين فأنا القدس، يف وهداسا جوزيف
ومجاعتي عائلتي مريض أثناء يف الكاملة بالرعاية أحاطني لقد سنوات. عّدة

وأصدقائي وزمالئي. (Vincentian Community) الفينسنتينية الدينية
لدفع (John Jarick) جِرك جون الدكتور شّجعني كثًريا حتضريي، يف أثناء
جني السيدة بحامس كبري العون، ودعمتني يل وقّدم قبل من النرش إىل النص
.(Sheffield Academic Press) األكاديمية ِشفيلد مطبعة Jean) من Allen) ألن
وملُكلم (Steve Barganski) برغنسكي ستيف من لكل االمتنان شديد وأنا
الفائقة لعنايتهم (Robert Knight) نايت وروبرت (Malcolm Ward) ُورد
ملسّودة االقرتاحات املفيدة االسم املجهول القارئ يل وقدم الكتاب. بإخراج

النص.
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أمريكا االستيطاين:  واالستعامر املقدس ‹الكتاب نص أنجزت كنت لقد
The Bible and Colonialism: a moral فلسطني / إفريقية،  جنوب الالتينية،
م) عام (1997 متوز يف ونرش الكتاب م) 1996) عام كانون أول critique› يف

الكتاب غالف باستثناء أي تغيري، إجراء م) دون 1999) عام يف نرشه وأعيد
لتعديل رضورة أرى ال ثالثة. عروض نقدية من ضم مقتطفات الذي اخللفي
إضافية أفكاًرا أقدم أن يسعدين ذلك، ومع العربية، للرتمجة  األصيل النص

العربية. عجل للرتمجة عىل أسجلها
الالتينية، أمريكا  االستيطاين: املقدس واالستعامر ‹الكتاب هدف يكن مل
تركيزه كان بل برمته، ‹الكتاب›  دراسة يكون أن فلسطني›  إفريقية،  جنوب
التحقيق حول القضايا التي هتمني تلك فقط وتم بسطه ليناقش حتديًدا. أكثر
من لعدد املعتقدي الدعم من بعًضا قدمت الكتابية القصص بعض أن من 
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فرتات يف خمتلفة مناطق ثالث من ثالثة أمثلة هنا وأختار االستعامرية. املشاريع
عرش التاسع القرنني يف وإفريقية الوسطى القرون يف أمريكا اجلنوبية خمتلفة:
بعض وهي تعكس والعرشين، عرش التاسع يف القرنني وفلسطني والعرشين،
أخرى (دور أمثلة أخذت وقد وهيودية؛ وبروتستانتية نظر كاثوليكية وجهات
املدى حالة كل يف واستقصيت وإيرلندا) أمريكا شاميل استعامر ‹الكتاب› يف
مل للمرشوع. العقدي التسويغ يف مالئًام عنًرصا القصة الكتابية فيه انترشت الذي
أثبتت التي الكتابية القصة داخل األخرى التقاليد تفحص صعًبا، بالطبع، يكن
العمل ذلك بالثناء، لكن اجلدير بالسلوك االرتقاء يف للكتاب اإلجيايب الدور

جتربتي اخلاصة. إليه قادتني
للكتاب التخرج بعد الطويلة متابعتي إىل هذه الدراسة اخلاصة قادين وما
They Came› فلسطني يف األقل، منها عىل (يف جزء " الكتاب أرض " يف املقدس
.‹and they Saw. Western Christian Experience of the Holy Land, 2000
فالسياق الرسول. بولس رسائل  عىل  انصبت للدكتوراه بحوثي أن مع
أعيش الذي الشعب كان حيث كان واحًدا األكاديمي للمرشوع االجتامعي
فقط تدرجيًيا وتأكدت وسيطرته. آخر شعب احتالل حتت  واقًعا وسطه يف
الصهيوين، للمرشوع املزعوم الدعم من جزًءا وظفت الكتابية القصص أن
الصخرة قبة نسف حماولة هو ويُربز حادث واحد م). 1967) عام منذ خاصة
اليهود من  اجلناة كان م). 1984) عام ربيع القدس يف األقىص يف واملسجد
األهداف تسويغ يف خيصهم ذريعة فيام الكتابية القصة كانت املتدينني، الذين
دهشتي أثار ومما املزامري. سفر مستخدًما العبادة يؤدي الباطلة. وكان بعضهم
وهو ‹الكتاب› دعم بزعم آخرين يستغلون بالذات جييل أبناء من  أناًسا أن
أن قبل طويل وقت سيميض ولكن حترير. وثيقة دوًما إليه أنظر كنت كتاب

أكثر. بعناية إىل تفحص املسألة ُدفعت بأين أشعر
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بصعوبة، تفكريي من املشكلة أن أخرج كان يل م) 1993) عام وبحلول
خالل القصة من منظمة بطريقة منهجية بدأت أقرأ القدس وجودي يف وإّبان
النص لقراءة الرتاكمي فاألثر األرض. لتقاليد خاصة رعاية مولًيا الكتابية، 
الكتابية القصص تلك به أمرت ما إن جًدا. مزعًجا كان العدسة تلك عرب
(جرائم حرب) هو وحقوق اإلنسان الدويل للقانون العرصية للمعايري وفًقا
امليول يف تكمن املشكلة أن القّراء جيد حني  ففي اإلنسانية). ضد و(جرائم
أن له يمكن ال فاملرء ذاته،  بحد النص بدل املعارص، القارئ عند الطبيعية
ومن التوراة، من كثرية أجزاء بأن يعرتف أن املرء بسهولة. وعىل هكذا يتهرب
للغرباء عنرصية وكراهية وميوًال خميفة عقائد حتوي خاص، بشكل التثنية سفر
وقد فيها، مشكوك ُخلقية هتيؤات بوجود العسكرية. فالتلميحات للقوة ودعًام
مما مقدًسا نًصا به االعرتاف تم سفر إطار يف السامء، من تفويض أهنا قدمت عىل
يمكنها التقاليد التي قراءة يف طريقة ثمة كان هل جدية. األكثر اقتىض التحقق
يكون أن من اهللا وتربئة القمع يف أداة صامء يكون  أن من ‹الكتاب› تنقذ أن

الكبري؟ العرقي ر املطهِّ
التقاليد بعض م) أن 1994) يف آب عام القدس إىل اكتشفت بعد عوديت
التسويغ من جزًءا قدمت للصهيونية، انترشت دعًام إىل كوهنا إضافة الكتابية،
الالهوت قدم ذلك، وفوق جنوب إفريقية أيًضا، العنرصي يف للفصل العقدي
واضًحا، بدا الالتينية. ألمريكا اإلسباين للغزو الدعم الفكري بعًضا املسيحي
من حتىص ال أعداد  معاناة يف أسهمت الكتابية القصص بعض أن اآلن،
امليول بث عىل  القدرة القصص لتلك تكن مل األصليني. املحليني املواطنني
يف القصص أن يؤكد  بحثي كان بل فحسب، القراء نفوس يف االستغاللية
أوربا من العسكري املنبعث أشكال االستعامر كل فعلًيا شجعت قد املامرسة
يف محاستهم الغربيني للمستعمرين الساموية بالرشعية تزويده زعًام عن طريق
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مقالة كتبت إنغلرتا  إىل عدت عندما  الظالم). (قلب يف  تقدم) (مراكز لزرع
the Journal العظمى] بريطانيا يف الكتابية الكاثوليكية ‹[اجلمعية صحيفة يف
‹[الكتاب موضوعها: ‹of the Catholic Biblical Association of Great Britain

احلاالت مستدًال بدراسة ،‹The Bible as Instrument of Oppression قمع] أداة
Scripture Bulletin 25› وجنوب إفريقية وفلسطني الالتينية ألمريكا الثالث
قبل املبارشة دقة، لكن أكثر استقصاًء املوضوع استحق .‹(1995): 2 -14
مراجعة احلكمة يكون من معني أكثر أمهية موضوع حول عميقة بعمل دراسة

القديم. العهد موقف
كانت املايض، عىل برتكيزها الغربية، املعرفة  من كثًريا أن أحتقق بدأت
من متحررة  تكن  مل ذلك، من وأكثر اخللقية، باالعتبارات مكرتثة غري
see Western› الرسمي املركزية الفعلية لكل التاريخ الغريب األوربية املنظورة
أكثر منزعًجا Scholarship›. أصبحت and the History of Palestine, 1998
الفظيعة باألعامل  تأمر التي الكتابية للتقاليد النزيه التفسري أن من فأكثر 
استغالل عىل املصممني ألولئك والسلوى العزاء قدمت قد وجرائم احلرب
وافر دليل هنالك األصلية. املحلية  الشعوب  حساب عىل اجلديدة األرايض
استالب إىل يسعى الذي األعىل املثل حد ما، إىل يزال وال كان، ‹الكتاب› بأن
The Bible and the Redeeming Idea of Colonialism, in:› بالفتوحات األرض
من يكون قد ربام .‹Studies in World Christianity 59 (1999): 129- 55
‹الكتاب› قصص من بعًضا أن إىل التوصل املعارصين القراء لبعض  السهل
الباحثني تضايق  أهنا  يبُد ومل اإلمربيالية، النبضة يف  كبًريا جزًءا مارست  قد 
من سيبدو ذلك، مع احلرج. التعارض نقطة إىل ‹الكتاب› ِب املختصني

سواء. حد عىل املناسب الوقت يف عالًيا دراستي تقدير تم املراجعات أنه
كثرية أسئلة االستيطاين› أن واالستعامر ‹الكتاب إنجازي مدرًكا عند كنت
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وعدت السابع الفصل يف رقم (2) احلاشية يف حًقا، إىل املتابعة. حتتاج أخرى
1999) عام وأكثر، يف ذلك فعلت آخر. مكان يف املسائل تلك بعض أناقش أن
Zionism and the State› إرسائيل ودولة ْهَيْونِيَّة الصِّ عن م) بدراستي املتخصصة

.‹of Israel: A Moral Inquiry

أخرية كلمة لدي  أن اعتبار عن وبعيًدا الوقت، طوال إدراًكا أقل  أكن مل
سؤال من خلًوا بالفعل جمال العمل استكشاف عميل كان املوضوع، عن أقوهلا
عدم يعكس مما املجال، ذلك خطوط بعض لرسم حماولة فكانت املستغربني.
دوًما وعددته باملسألة. لالنغامس اليوم حتى التعليمي النفور عن رضاي
بذلك خرق لو حتى األمر، حقيقة عن ليتكلم األكاديمي األويل الواجب
استعامل يف الشخصية عن اإلساءة أحياًنا أن ينتج الذي يمكن سالمة الصمت

النارشين. وختويف احلق
‹الكتاب› هجوم عىل واالستعامر االستطياين› ‹الكتاب القراء يعدُّ بعض قد
بصورة تكنان،  اللتني،  املتدينتني  اجلامعتني  عىل هجوم  أنه أو للدين، ومعاٍد 
حال بأي هذا يكن مل واملسيحيون. اليهود  ومها  ملحتوياته، التقدير خاصة،
ملامرستي ن املكوِّ زال، اجلزء وما دوًما، ‹الكتاب› هديف. كان هو من األحوال
ليصبحوا الناس  خيلق مل اهللا بأن احلكم  عىل األصح عىل محلت وقد الدينية.
إىل إضافة آخر. شعب عند عليها املتعارف  العبادة ألعامل ربانيني ضحايا 
بحاجة ديني تقليد كل أن أكدتا يل مًعا املعارصة التاريخ واألحداث فإن ذلك،
رقم احلاشية يف  ذكرت كام تلك، النظر  وجهة وبثبات  باهتامم يرعى  أن إىل
أتفحص أن عيل وكان التعليمية، قدريت سوغتها التي األول، الفصل يف (10)
آخرون كان وربام األخرى. العامل وديانات الوحشية األعامل بني الرابط أيًضا
أن دليل وافر عىل وثمة العالقة. تلك أعامق إىل سرب بالدعوة مني أكثر مزودين
بعمق يؤثر لبعض التقاليد الدينية النزيه قواعد النقد املتفق مع غري التدريس
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من بريئة قليلة ديانات ذلك. إن من وأسوأ والتعصب، بل يف تكوين األحقاد
حيتجوا. أن عىل األقل، عىل الباحثني، باسم آهلتها. الدماء سفك

مايكل برَير
الكتابية والدراسات كلية الالهوت رئيس
ي َرسِ بجامعة ماري سانت جامعة كلية يف

(St. Mary’s University College, University of Surry)
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بإمكانه اإلدعاء حيس أن فقط واحًدا شعًبا أعرف إنني القول بإمكاين
هو وهذا انترص عليهم؛ الذين السكان كل إلبادة إهلًيا أمًرا تسلم بأنه
النظر واليهود يمعن املسيحيون أن النادر األيام، من هذه ويف إرسءيل.
النصوص يف تتكشف ال التي الرمحة إىل  تفتقر التي هيوه وحشية يف 
ويف مقدًسا. يعدونه الذي ذاته األدب أيًضا يف وإنام املعادية فحسب،
هذه املادة اُملدينة وجود حتى نسيان قاعدة مواظبون عىل فإهنم احلقيقة،

.‹G.E.M. de Ste Croix, in Said 1988: 166›

كام وذريته ألبراهام بأرض كنعان الوعد قصة  هو الدراسة هذه  موضوع
اهلاربني وصحبه [التوراة] ملوسى الوعد ذلك وإعادة املقدس، يف الكتاب هي
والقضاة. وتتحرى يشوع سفري عكسها كام األرض ورواية فتح مرص، من
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عىل االستيالء تسويغ يف  الكتابية الرواية استخدمت كيف أيًضا الدراسة
االستعامرين عىل الضوء مسّلطة خمتلفة، وفرتات خمتلفة مناطق يف األرض 
النقاش يغري أن املادة موضوع يتّطلب فيها. اإلسباين والربتغايل، واالستيطان

الكثرية. الدراسية للموضوعات املميزة املستفيضة باألحاديث املشاركة يف
أن الفرعية  واملوضوعات األكاديمية الدراسية املوضوعات  انتشار أكد
املعقدة. تركيبتها حترتم  التي بالطريقة  يتم موضوع  أي مع القليل التعامل
الدويل القانون الصلة باملوضوع. وثيقة جيدة هو حالة االستعامر عن فاحلديث
وعلامء اإلنسان. حقوق تناقش الدولية واالتفاقات السيادة. عناوين يناقش
والدينية والسياسية الثقافية تتعلق بالذاتية مسائل يناقشون االجتامع واإلنسان
املظاهر ومن أيًضا. والهوتية دينية نظر وجهات وهنالك للسكان. املتنوعة
عن العنارص بمعزل عنرص يعمل كل أن املتنوع املوضوع هذا يف لآلمال املخيبة
موضوع عن  الالهويت الفكر  يقوله أن  يمكن يشء من ما حيث األخرى 
اإلنسان. حقوق إزاء صامًتا الدويل الترشيع يقف وحيث الدويل. القانون
من املتفق عليها تلك عدا ما املبادئ يتحاشى حقوق اإلنسان  عن الدفاع إن
إصدار إىل يميلون وال حيدث ما االجتامع وعلامء اجلغرافيون يصف العموم.
عنًرصا أكرب) يعكس العنارص (وعد تلك من عنرص كل أن ومع قيمة. أحكام

من الصورة األوسع. فقط
غري ينّحي كان جيلنا عند املعرفة فروع من فرع يف كل ختصص الدراسة إن
معظم العلامء وحتى الغرباء، تكره املختصة اجلريء. املعرفة اجلدل عن اخلرباء
هبم. اخلاصة املعرفة حدود عن بعيًدا يتحركون  ما نادًرا القدرات متعددي
بالعامل االرتباط مسؤولية وجتنب  التخصص إىل اللجوء يف عام ميل وهناك
إن أن ترتك للمختصني. جيب املحرجة أنه حتى القضايا اخللقية بحجة الواسع،
الكتاب يف كنعان أرض مسألة مع يتعامل الذي الصلة وثيق الدراسة موضوع
يعريون ال  املقدس الكتاب ودارسو التخصص.  بلوى ضحية يقع املقدس
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مسائل النقد عىل تركيزهم عند النقاش اخللقية يف إىل األبعاد انتباه أي عملًيا
إشارة أي اإلنسان حقوق دارسو يتحاشى عامة، ناحية من واألديب. التارخيي
ويناقش واألرض، بينه االرتباط روتيني بشكل يدركون بينام اهللا، مسألة إىل

واملصالح. السيايس النفوذ من ناحية رصف نحو علامء السياسة املسألة عىل
كل يتمسك املجتزأة، املوضوعات من سلسلة هو  ذلك عن ينجم  ما
من حتى للمسألة. التام للتعقيد مراعاة دون اخلاصة، معارفه بتسّوق موضوع
عىل قادر شجاع شخص وجود يستدعي الذي للموضوع الكتايب اجلزء داخل
الكفاية فيه شجاًعا بام املختص صعيد، لن يكون من أكثر عىل رأيه عن التعبري
اآلباء قصص اخلبري: بتعليق متخمة أخرى منطقة باقتحام املخاطرة إىل درجة
السبي وفرتات وتأليفها األدبية القضايا وجنس والتاريخ واآلثار األولني
أي حياول فعندما  إلخ.. اجلديد،  العهد يف هي كام األرض من  واملواقف
من العلامء فريًقا فإن وحدها، الكتابية النظر وجهة من املسألة يتناول أن كتاب
يف عرش التسعة العلامء (مثال، العمل يف يشارك استثناء لكي بال مدعو الدارسني
املوضوعات األخرى وثيقة يف حيصل مشابه وهنالك موقف (Prudkỳ 1995
مرتوًكا اخللقي اخليار  يبقى ذلك، مع  واحد.  لشخص كبري فالعمل الصلة.

للفرد.
عن حال بأية تنشأ التي املسألة اخللقية هو الدراسة هبذه اخلاص إن املنظور
يتم هبا التي املعايري املناسبة ما األصليني. السكان عىل واالستيطان الفتح وقع
موّجه املرء هل املقدس؟ الكتاب دور ما واالستيطان؟ الفتح مرشوعات تقويم
والقانون اإلنسان حقوق اتفاقات يف املحفوظة واإلنساين السلوك بمعايري
عادة إليها ينظر التي املقدس الكتاب تقاليد إخضاع غري املألوف من الدويل؟
املبادئ من يستمد تقويم إىل  الالهوت» و«كروح اخللقية للفضيلة كمحك�
فحسب، املرشوع رشعية عىل براهني الدراسة هذه تقدم ال العامة. اخللقية
حساسيات فإن ويَذّل ويشّتت شعب  يطرد عندما  أيًضا. رضورته عىل بل
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ليس النشاطات، تلك مثل  تنفذ وعندما بالبهجة. تكون مفعمة اخللقية املرء
اهللا، مزعوم من خاص تفويض دعم إهلي مزعوم فقط، بل من خالل خالل من
ال شعب تدمري عىل اهللا من مصادقة وأي الفزع. من ترتد اخللقية املرء ذات فإن
البعض بأنه يدعيه بني ما الواضح التناقض إن خلقي. حتليل إىل ختضع أن بد
كان الرب لو كام سؤاًال يطرح املتحرض واملهذب والسلوك العادي الرب إرادة

الغرباء. وكراهية العسكري بالتفوق ويؤمن شوفينًيا قومًيا
تلك مثل الالهويت  التفكري  جتّنب العموم، وجه وعىل ثانية، ناحية من
اإلنسان حقوق مفاهيم من املستمد املوضوع يميض ذلك، ومع االعتبارات.
أن هنا وهديف الالهوت. الدين وعلم مع تفاعل جاد دون الدويل والقانون
إضايف. تشمل استفسار أي يقاوم تقريًبا كي مألوف نص تفحص عىل أشّجع
والتأمل األثري  املايض ’استعادة عىل بالرضورة  املقدس للكتاب دراسة كل 
موقًعا يصبح راسخة  كمؤسسات املايض يف صاًحلا كان وما (فوكو). فيه‘
التفحص من املزيد إىل يدعو ما وهو  اجلديد املوقع تنظيف يتطلب مفتوًحا،
يف ‹الكتاب املقدس› دور هي هنا االهتامم بؤرة أسئلة جديدة. إن عن والكشف
يف من جمتمع ما أنه طبًعا، نعلم قومي. أو مستوى مجاعي يف ما التأثري عىل سلوك
أم أم قومًيا اقتصادًيا أكان سواء واحد، َعِقدي بعامل قيادته متت مىض وقت أي
كسبب األحادي تارخيي هام معقول، يكون التفسري تطور أي حدود «يف دينًيا.
من النظم ترتقي التطبيق، ويف .‹Lonsdale 1980: 140› خاطًئا» فعًال قائم

املكّونات. من عدد تفاعل خالل
عنارص مضاعفة، ذي التحقيق بموقف أجل مناسبة من منهجية الستنباط
الكم نظرية من مبادئ مبدأين من نتعلمه يشء لدينا يكون أن ربام يتطلب منا
حجة (Bohr) بور عند التامم مبدأ يقدم والشك، التامم Quantum) مها Theory)
املكان والزمان غري مرٍض، مفهوم يف للدول الكالسيكي التعريف مفادها أن
صورة احلصول عىل يمكن املكملني هذين املظهرين خالل ربط من فقط وأنه
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املختلفة العنارص تكّمل تعقيًدا أكثر مستويات وعىل طبيعي. لعامل حتى حقيقية
ناحية من املعقدة. اآللية عىل وصف املساعدة بعًضا يف بعضها املضادة وحتى
عنًرصا وقت معني، فإن أي أنه يف هايزنربغ الشك عند مبدأ يكشف أخرى،
املحتمل للتحليل: من غري خيضع يمكن أن نظام ما يف العنارص فقط من واحًدا
فعل أن يف  يكمن مأزق وثمة للجسيم. احلركة وكمية  املوضع من التثّبت 
الّذري املستوى يفعل ذلك، عىل يشّوه النظام، وأن ذاته يمكن أن بحد املراقبة

األقل. عىل
الشواهد من خمتارة جمموعة يف املقدس الكتاب انتشار من التحقق أقرتح
لكل حالة. فمجال والسياسية االجتامعية الظروف تعقيد مراعاة حتاول بطريقة
الكتابية والتأويالت املقدس الكتاب مناقشة عىل إنه يشتمل واسع. الدراسة
األوربيني واستعامر  الكتابية بعد ملا واملسيحية اليهودية  والثقافات املعارصة
ْهَيْونِيَّة الصِّ وتاريخ  األوسط، والرشق  إفريقية وجنوب الالتينية أمريكا
كانت إذا اإلنسان وحقوق للحرب، واالحتالل، الدويل والقانون وتطورها،

عملًيا. املشكلة وجه من أوجه بكفاءة مع كل التعامل مهمة
القدرات متعددي األكاديميني  معظم لريهب حتى شاق عمل إنه
يقرر أن اخللقي فلألمر ذلك، مع للفرد، ترك فقد املوهوبني، واألكاديميني
حيتمل القدرات ومتعددي العلامء الباحثني من كفية جلنة أن حني املسألة. ويف
موحد. ضمري متتلك ال غري أهنا واحد، فرد عمل من بكثري أفضل تعمل أن
بالنيابة. ممارستها  وال يمكن الفرد عاتق عىل تقع اخللقي احلكم مسؤولية إن
وعلًام موهبة أكثر آخرين كاهل  عىل حتى  اخللقية  املسؤولية إلقاء يمكن ال

الذات. من خلقية واستقامة
حلياة احلقيقية بالظروف نفسه ُيشغل أن جيب الالهوت أن علم أؤكد كنت
هذا يسرب كهنويت. أو أكاديمي غيتو يف املريح البقاء لنفسه يرتيض وأال الناس،
العقيدة بوقع املهتمة والالهوتية الكتابية التأويلية القضايا بعض أعامق الكتاب
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استخدام ويتفحص خمتلفة. فرتات ومن مناطق خمتلفة يف واملامرسة االستعامرية
نتائجه، وكانت برنامج َعِقدي وسيايس، برشعية تنفيذ لإلقرار املقدس الكتاب
شعًبا. الفعلية إبادهتا األحيان، بعض ويف بكاملها، مجاعات معاناة وال تزال،
تفّحص يعيد املرء أن يتطلب االستعامر هبا تسبب التي باملعاناة االعرتاف إن
علم الالهوت أن يكون أفهم أنا للمسألة. والالهوتية واخللقية الكتابية األبعاد
املضطَهد الشعب أبناء لكل أفضل وملستقبل اخللقية للمثل  يرّوج  خطاًبا 
مبارش بشكل الناشطني الدراسة هذه واستهدَفْت سواء. حد عىل ومضطهدهيم
الكتابية، التأويالت جماالت تستهدف وهي والالهويت. الكتايب اخلطاب يف
بقضايا العامة  من األوسع القطاع إعالم  أيًضا وتستهدف جتاهلها. تم التي 
املمكن من وبينام للرب. الوالء وعىل اإلنسان عىل وتأثريات ذات تضمينات
حتميل فإن مفيًدا علمًيا،  أكاديمًيا إسهاًما املغامرة هذه يعّد أن كفّي عامل ألي

خلقي. أمر هو بذلك مسؤولية االضطالع
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اخللقية املشكلة (1
األرض للتقاليد الكتابية عن
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األرض عن الكتابية التقاليد (1 ،1

األرض عن للتقاليد الكتابية املدلول الظاهري (1 ،1 ،1
األرض، موضوعة تتناول التي ‹الكتاب› نصوص عىل هذا الفصل يف أرّكز
ة ميرسَّ قراءة أقدم ولكي يشوع. إىل التكوين من  األسفار األخص  وعىل
الفصلني إىل النقدية الطبيعة ذات  التعليقات إرجاء  توخّيت للنص طة ومبسَّ
املالحظات بعض أورد أن عّيل لزاًما  كان ذلك،  ومع  والسابع، السادس
األدبية األشكال من جمموعة الكتب، من كغريه يعكس، ‹الكتاب› إن األولية.
واحدة ليست ومرجعيته مضامينه فإن ذلك، إىل املختلفة. إضافة واملضامني 
داللة ذات مكانة خاصة فله اجلديد العهد أما األطراف املعنية. عند أو متطابقة
مقترصة أهنا املقدسة عىل العربية النصوص ينظرون إىل الذين املسيحيني عند
الكنيسة وتعرتف <تنك>(1). يستخدم اليهود مصطلح بينام القديم، العهد عىل
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وتعدها والثالثني التسعة األسفار بكل اليهودية الطائفة  مثل املسيحية،
التقاليد يف املرجعية من متميزة بمستويات تتمتع أهنا مع مقدسة، نصوًصا 

املختلفة(2).
وكان حمددة. واحدة وحدة تعد التوراة كانت الكتابية، العهود يف حتى 
منها. مستمدين العربي  الكتاب من اآلخرين  القسمني بأن إحساس هناك
إىل الناس دعوة األساس يف والالحِقني) (السابِقني (أنبياء)  قسم يتناول
<كتوبيم> قسم يتناول التوراة، بينام يف الرئيسة نقاطها الواردة الرؤيا الرجوع إىل
فاحتلت األنبياء كتابات  أما يومي. أساس  عىل التوراة معايشة كتب، أي:
وقد املقدسة‘ ’النصوص من كفئة ثانية التوراة جنب مع إىل جنًبا تدرجيًيا مكاهنا
ويف .(3)‹Schürer 1979: 316› الرشعية السلطة من انتقلت إليها بعض كانت
النصوص فئة كتب إىل مّصاف جمموعة ارتقت ذلك، من أكثر مرحلة متأخرة
أن إال معروف، جمموعات األنبياء والكتب غري أصل أن حني املقدسة. ويف
سفر التمهيدي من القسم يف جاءت التوراة مع مشاركتها عىل املبكرة الشهادة
التوراة دوًما املكانة وقد احتلت الثاين. القرن إىل يعود الذي سرياخ يشوع بن
بني إرسءيل. عىل نزلت التي األصلية والرؤيا كافة الكتابات نجد فيها األعىل:
وهلذا الرسالة. تسليم يف االسرتسال عىل فتقترص األنبياء والكتب أسفار أما
األساس هذا عىل هبا االستشهاد ويتم ’تقاليد‘  بأهنا وصفها يتم السبب
حديثنا يف التوراة أن نرّكز عىل مرشوًعا بات لذلك، .‹Schürer 1979: 319›

أرض كنعان. عن
هناك بل ‹الكتاب› يف متامسكة بخصوص ’األرض‘ واحدة رؤية ثمة ليس
خمتلفة. بطريقة ’األرض‘  فيها ُتقّوم كانت عهود منذ النظر وجهات تنّوع يف
استقر التي فالطريقة أمر مستحيل. موّحد وشامل بشكل املوضوع معاجلة إن
وذات كبري، بحثي اهتامم  ذات مسألة هي  كنعان أرض يف إرسءيل بنو فيها
فهمنا لكيفية  مضامني ذات فهي واحلارض. املايض  من بكل  عظيم ارتباط
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بكل وبالتايل، الكنعانيني،  مثل وبغريهم، إرسءيل ببني وعالقته الرب،
يقرأ أن املرء عىل وجب كيف مرتابطة مثل: األخرى. هنا تربز أسئلة الشعوب
كًال قراءته ينبغي النص؟ وهل معنى بكشف املتصلة الداللة ‹الكتاب›؟ وما
أو واحدة؟ زمنية حقبة يف واحد كاتب عمل وكأنه ومتكامًال متامسًكا واحًدا
القارئ موقف وما احلسبان عملية التأليف الطويلة؟ يف يأخذ بأن ملزم املرء أن
واجب من وهل  وتأويالته؟ النص تبني يتم أساس أي وعىل النص؟ من
إين املزعوم؟ الساموي بمصدره املرء يربطها التي الرب‘ ’كلمة أن يعده القارئ
يف مظاهر ’األرض‘ عىل بعض هنا أركز .(2 ،3 ) القسم يف األمور هذه أعالج
مع أساًسا أتعامل أنني أي اهتامم، أي التأليف أسلوب أن أعري ‹الكتاب› دون
تشكل حساسية التي التضمينات يف وسأنظر فيام بعد الظاهرة للنص. الداللة

.(1 التأليف (3، يتطلبها أسلوب

’اخلامسية‘ يف األرض (2 ،1 ،1
سفر التكوين (1 ،2 ،1 ،1

وحيواناته والعامل الكون أصل عن تصوره (11 :1 (التكوين يستعرض
من إرسءيل بني أصل (26 :50-27 :11) التكوين يتناول بينام وبرشه،
ويوسف يعقوب وفاة حتى وسارة، [إبر(اهي)م] أبر(ها)م أسالفهم، خالل
الرب بني العالقة األرض يف عىل مكان هنا الضوء وسوف أسلط مرص. يف
إن القائل للمعتقد املقدسة  العربية  النصوص  يف قوي تأييد هناك والبرش. 
تلقى وأن ملكيتهم هلا كنعان، بأرض [التوراة] وساللته إبراهيم وعد الرب

إرادته:
كان الكنعانيون عندما شكيم، يف مورة بلوطة إىل األرض أبرام يف اجتاز
األرض‘ هذه أهب ’لنسلك وقال:  ألبرام هيوه وتراءى األرض. يف

.(7-6 :12 (التكوين
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وتغّرب. مرص إىل فانحدر أبرام ارحتل يف األرض حدوث جماعة وبسبب
أن وبام إيل. بيت منطقة إىل عاد (20 :12 (التكوين وزوجه هو رحيله وبعد
-5 :13 (التكوين بينهام توتر حصل مًعا، ولوط ألبرام تتسع تعد مل األرض
األرض» يف مقيمني والِفرزّيون الكنعانيون كان «فيام الكاتب: 6). ويضيف
فاختار بينهام، األرض ولوط أبرام اقتسم ذلك، ومع .(7 :13 (التكوين
وفق التسوية هذه بعد كنعان. أن يقطن أرض أبرام واختار األردن، لوط غور

هيوه ألبرام: قال السالم‘ مقابل ’األرض معادلة
وغرًبا؛ ورشًقا وجنوًبا ِشامًال فيه أنت الذي املوضع من وانظر ارفع عينك
كرتاب وأجعل نسلك األبد، إىل ولنسلك أهبها لك كلها األرض فهذه
امِش قم حيىص. أيًضا فنسلك حيصيه،  أن ألحد أمكن  فإذا األرض،
.(17 - 14 (التكوين 13: أهبها لك  وعرًضا ألين طوًال األرض يف

حربون يف ممرا بلوطات خيمته وأتى أبرام ساموية، نقل وبموافقة وهكذا،
.(18 ليهوه (التكوين 13: هناك مذبًحا ليقيم حيث بنى
قائًال: ميثاًقا [التوراة] إبراهيم / أبرام مع هيوه وقطع

الفرات، هنر الكبري، النهر مرص إىل هنر من األرض، هذه أهب لنسلك
والفرزيني واحلثيني والقدمونيني والَقنزيني الِقينيني أرض وهي
(التكوين واليبوسيني واجلرجاشيني والكنعانيني واألموريني والرفائيني
إبراهيم، ألين ُتسمى بل اليوم أبرام بعد ى وال ُتسمَّ .(21 - 18 :15
من أًمما، وملوٌك وأجعلك كثًريا جًدا، كثرية. سأنميك ألمم أًبا جعلتك
جيًال بعدك، من نسلك ومع معك أبدًيا عهًدا وأقيم نسلك خيرجون،
ونسلك أنت من بعدك، وأعطيك إًهلا ولنسلك لك فأكون جيل، بعد
إًهلا هلم وأكون ُملًكا مؤبًدا كنعان، كل أرض غربتك، أرض بعدك من

.(8 - 5 (التكوين 17:
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يضمن ولكي (4 - 3 :26 (التكوين أيًضا إلسحق الوعد منح ثم، ومن
كان وبينام .(4 :28 (التكوين ليعقوب يتحقق أن أجل من صىل املرياث،
وعندما .(15 - 13 :28 (التكوين مماثًال وعًدا سمع حاران نائًام قرب يعقوب
باألرض وعده وكرر إرسءيل، اسمه إىل غّري  ثانية، مرة ليعقوب الرب  ظهر 

إلخوته: يوسف قال الِسْفر من األخرية اآليات ويف (التكوين 35: 12).
هذه من  وخيرجكم باخلري سيذكركم وإلوهيم مويت، ساعة حانت
ويعقوب وإسحق إلبراهيم عليها أقسم التي األرض إىل األرض

.(24 :50 (التكوين

سفر اخلروج (2 ،2 ،1 ،1
مرص (اخلروج من اخلروج هي األساس فإن املوضوعة كام يدل العنوان،
واالستيطان يف أرض احلدث ذلك يترسب عن ما لكن .(21 :15 - 1 :1
[التوراة] وموسى هيوه تّم بني فريد لقاء خاصة. فهنالك أمهية يكتسب كنعان
هيوه حديث إبان يقيم القوم حيث (40 ،38- 1 (اخلروج 19: سيناء جبل يف
ما كل هيوه فيعطيهم .(10 :10 والعدد ،2 :19 [التوراة] (اخلروج موسى مع
استقرار ووعًدا بمكان وهوية زعيًام تنقل: بمرحلة يمر قديم شعب إليه حيتاج
الوعود فيعطيهم للشعب زعيًام  [التوراة] موسى هيوه وَوَقَف مستقبيل.
الشعب خطى ويرسع املنتقل املقدس سكناه مكان ويضع تصميم والرشيعة
أثره ‹الكتاب› ملضمون وكان كنعان. أرض الستمالك طريقهم يف وهم
أمهية استثنائية ذا الرواية مغزى وكان الالحقني، كّتاب ‹الكتاب› احليوي عىل
من خّلصها التي هيوه جلامعة ترمز فهي واملسيحية. الدوائر اليهودية من كل يف

الوعد. أرض إىل وقادها غريبة أرض العبودية يف
نزيٌل ِجْرشوم:’ألين ابنه دعا عندما نياته عن [التوراة] موسى أفصح 
وطأة من يئنون إرسءيل كان بنو وعندما .(22 :2 (اخلروج أرض غريبة‘ يف
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من وأنقذهم (24 :2 (اخلروج أنينهم، فتذكر عهده هيوه العبودية سمع عذاب
أرض مرص:

األرض تلك  من وأخرجهم املرصيني أيدي من ألنقذهم فنزلت 
واحلثيني الكنعانيني  موطن  إىل وعسًال، لبًنا تفيض رحبة أرض إىل

.(8 :3 (اخلروج واليبوسيني واحلوريني واألمورين والفرزيني

(اخلروج الشعب إىل التحرير هذه رسالة حيمل بأن [التوراة] وُأمر موسى
موسى خالل من معهم قطعه الذي عهده جديد من هيوه وأكد  (17 :3

قائًال: [التوراة]
هيوه وأما اسمي قديًرا. إًهلا ويعقوب وإسحق إلبراهيم تراءيت هيوه. أنا
تغربوا التي كنعان، أرض أعطيهم أن عىل وعاهدهتم به. أعلمتهم فام

.(4 - 6 :6 فيها (اخلروج

املرصيني نري من سيحررهم بأنه يؤكد لقومه أن [التوراة] موسى وكان عىل
أن أقسم التي األرض  إىل ويدخلهم رًبا  هلم  يكون وأن  له  شعًبا ويتخذهم
موسى شدد وقد .(8 - 6 :6 (اخلروج ويعقوب وإسحق إلبراهيم يعطيها
شعبي التامس:’أطلق عىل فرعون مع تعاملهام أثناء  يف  وهارون [التوراة]
املكان سوى إليه،  سيذهبون الذي  املكان إىل  إشارة أية دون  يذهب‘ ودعه 
،8 1؛ :8 14؛ (اخلروج 7: خيدموه أن أو ليهوه، الذبائح فيه الذي سيقدمون
عيد ذكرى تعليامت أخرى يف مرة الوعد أرض 3). وتظهر :10 13؛ :9 20؛

.(12 :12 (اخلروج الفصح
بنحو ستمئة إرسءيل بنو ارحتل مرص، يف أمضوا (430) سنة كانوا أن بعد
37  :12 (اخلروج ُسُكوث إىل رعمسيس من األطفال، عدا ما  رجٍل، ألف
إىل إشارة الحق عىل يف وقت الفصح بعيد االحتفال تعليامت وتشتمل .(40-

.(8 :12 (اخلروج سيستوطنون األرض أهنم
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واِحلّويني واألموريني واحلثيني الكنعانيني أرض هيوه أدخلكم فإذا
وعسًال، لبًنا تدر أرًضا آلبائكم يعطيها أن هيوه التي حلف واليبوسيني
ويف فطًريا خبًزا تأكل أيام سبعة الشهر. هذا يف العبادة هبذه فاحتفظوا

.(6 - 5 :13 (اخلروج ليهوه عيد السابع اليوم

.(12 - 11 :13 (اخلروج تكرارها يتم هذه ومنحة األرض
بعد عبور موسى [التوراة] رّنمها التي النرص ترنيمة وحتوي الرحلة. وتبدأ
فلسطيا إقليم هزيمة املرصيني بسكان أحدثته للذعر الذي ِذكًرا األمحر البحر
.(16 - 1 :15 (اخلروج كافة كنعان أرض وسكان موآب أدوم وزعامء وأمراء
.(19 - 17 :15 (اخلروج فعًال استقروا قد إرسءيل بنو كان احلني يف ذلك
إىل وصلوا حتى املن،  أكلوا سنة  أربعني طوال الرباري يف  جتواهلم وخالل
العامليق مع عراك أوًال هلم كان 35). لكن :16 (اخلروج كنعان أطراف أرض
ووعدهم .(16 - (اخلروج 17: 8 رفيديم السيف يف بحد يشوع الذين هزمهم
(اخلروج 19: شعبه اخلاص فسيكونون وصاياه أطاعوا إن هم سيناء يف هيوه
خاطب هبا التي هيوه اخلروج كلامت سفر من (20) اخلروج ويتناول .(8 - 3
فيها بام األحكام، تفاصيل (23 - 21) اخلروج يتناول [التوراة] كام موسى

وتشتمل عىل: مستقر، بشعب تليق تلك التي
والفرزيني واحلثيني األموريني أرض ويدخلكم أمامكم مالكي ويسري
تسجدوا ال أزيلهم. أن بعد  مجيًعا، واليبوسيني  واحلويني والكنعانيني
وحطموا أزيلوهم  بل كأعامهلم، تعملوا ال تعبدوها. وال آلهلتهم

.(24 - 23 :23 (اخلروج أصنامهم

بكل تأكيد: معهم سيكون املحارب وإهلهم
تواجهوهنا، التي  األمم مجيع وأهزم  أمامكم،  أرسله مني والرعب
فتطردون أمامكم الذعر وأرسل مدبرين. يولون أعدائكم مجيع وأجعل
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احلوينيوالكنعانيني واحلثينيمنوجوهكم.ال أطردهممنوجوهكميف
عددكم يكثر أن إىل أمامكم من قليًال ولكني أطردهم قليًال سنة واحدة
جنوًبا األمحر  البحر من أرضكم حدود وأجعل األرض. ومتلكون
شامًال، الفرات هنر إىل رشًقا الصحراء  ومن غرًبا،  املتوسط البحر  إىل
تقطعوا وجوهكم. ال أمام من فتطردوهنم سكاهنا أيديكم إىل وأسلم
، إيلَّ ختطئون جيعلوكم أرضكم لئال يف يقيموا وال آلهلتهم عهًدا. وال هلم

.(33 - 27 (اخلروج 23: َرشًكا لكم ويكون ذلك فتعبدون آهلتهم

السّكان األصليني، الواسعة بحق املذابح عن النظر وبرصف ذلك، ومع
.(9 و23:  21 :22 (اخلروج مقيم غريب اضطهاد بعدم الوصية  عىل  نعثر
قرابني للعجل الشعب قدم اجلبل من النزول موسى [التوراة] يف أبطأ وعندما
العجل وحتطيم اللوحني كْرس درجة [التوراة] موسى غضب بلغ الذهبي.
يثبتوا والءهم بأن بني الوي وأمر، بعدئٍذ، .(21- 19 :32 (اخلروج الذهبي
:32 (اخلروج ملتهم من أبناء فرد آالف ثالثة ذبح حوايل عرب براءهتم ويضمنوا

الرحيل: وقت وحان .(33 - 26
والشعب أنت واصعد، هنا من [التوراة]:’اذهب ملوسى هيوه وقال
أعطيها أن التي أقسمت األرض مرص، إىل أرض أخرجتهم من الذين
وأطرد مالًكا أمامك  أرسل  وأنا ويعقوب. وإسحق  إبراهيم  لنسل
من واليبوسيني واحلوبني والفرزيني واحلثيني واألموريني الكنعانيني
معكم إليها أصعد أنا فال وأما وعسًال. لبًنا التي تفيض األرض  تلك
:33 (اخلروج  الرقاب‘  قساة شعب ألنكم الطريق يف أفنيكم لئال

.(3 - 1

وبعد .(5 - 1 :34 (اخلروج املكسورين اللوحني باستبدال هيوه وسيقوم
- 8 (اخلروج 34: الشعب عن نيابة املغفرة [التوراة] موسى طلب الرب جتىل أن
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الشك: إليه يرقى وطلب والًء ال للشعب، يصنع عجائب هيوه بأن فوعد .(9
األموريني أمامكم من أطرد  أنا ها اليوم. به آمرك  أنا بام فاعمل
تعاهدوا ال واليبوسيني. واِحلويني والفرزيني واحلثيني والكنعانيني
لكم، رشًكا ذلك  يكون لئّال إليها، سائرون أنتم التي األرض سكان
املقدسة غاباهتم واقطعوا أصنامهم، وحطموا مذابحهم اهدموا بل
تعاهدوا ال  غيور. إله هيوه أنا  ألين  آخر إلله تستجدوا ال آلهلتهم.
هلم ويذبحون آهلتهم يعبدون حني يدعوكم لئال األرض تلك سكان

.(15 - 11 :34 (اخلروج ذبائحهم من فتأكلون

وبأال ’أجنبيات‘ زوجات ألبنائهم يأخذوا أن بني إرسءيل من حتذير وتم
.(23 - 16 (اخلروج 34: األعياد حلفظ آهلة مسبوكة، ودعوا ألنفسهم يصنعوا
حدود وأوّسع أمامكم من الشعوب أطرد ’وأنا الساموي: العطاء ويتم تكرار
ثالث إهلكم هيوه أمام لتحرضوا تصعدون حني أحد يطمع وال أرضكم،
بأن: [التوراة]  موسى  األمر إىل ووجه .(24 :34 (اخلروج السنة‘ يف مرات
(اخلروج إرسءيل‘ بني ومع معك قطعت عهًدا بحسبه الكالم ألين هذا ’اكتب
يف به هيوه تكلم ما هلم ’بجميع قّدم [التوراة] موسى نزل وملَّا .(28 - 27 :34
-35) باإلصحاحات اخلروج 32). وينتهي ِسْفر :34 (اخلروج سيناء‘ جبل

هيوه. مسكن بناء وصية تنفيذ تصف التي (40

الالّويني ِسْفر (3 ،2 ،1 ،1
قداسة كل لضامن تم تأليفه الّالوية للكهانة طقسية تعليامت الّالويني سفر
سفر يف (40 - 25 (الّالويني لإلصحاحات استمراًرا وجييء مظاهر احلياة.
(الّالويني اإلصحاحات العدد. سفر يف  العامة موضوعته وتستمر اخلروج، 
اإلصحاحات وتعالج  األضاحي، أنواع ملختلف ع ترشِّ السفر من (7 - 1
بتمييز هارون هيوه َأَمر وقد وأبنائه. هارون (َوْقْف) مسح (10 - 8 (الّالويني
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الفرائض كل بني إرسءيل وتعليم الطاهر، من املقدس من املحلل، والنجس
تصل التطهر والتي رشائع من جمموعة يتبعه وهذا .(11 - 8 :10 (الّالويني
سفر يف الغفران يوم 16؛ - 11 (الّالويني الكفارة يوم طهارة يف ذروهتا إىل
وخمتلف واجلنس الدم قداسة القدسية مع وتتعامل مبادئ .(28 :23 الّالويني
متعلقة مسائل يتلوها والتي  (20 - 17 (الّالويني والعقاب السلوك أحكام 
السنة وأعياد (22 - 21 (الّالويني القرابني وأحكام الكهنوتية بالقدسية
(الّالويني اليوبيل وسنة السبتية بالسنة وهناك ترشيع .(23 (الّالويني الطقسية
(27 (الّالويني  يتعامل وأخًريا (26 (الّالويني العقوبات تعداد ويتم .(25

النذر املقدسة. مسألة مع املقدسة ملحق الفرائض هو الذي
املحافظة ويرص هيوه عىل (34 :14 كنعان (الالويني أرض منحة وتتكرر
.(5 - 1 :18 (الّالويني وكنعان يف مرص القائمة من تلك بدًال عىل أحكامه
(الالويني األرض يف اإلقامة لضامن الطهارة برشائع االلتزام أيًضا ومطلوب
للوثن حمرقة إرسءيل بني نسل  من أية تقديم املحظورات:  وتشمل .(18
(الّالويني األنثى مضاجعة الذكر ومضاجعة (12 :18 (الّالويني موَلك
:18 (الّالويني احليوانات من صنف أي مع جنسية عالقات وإقامة (22 :18
وسُيلفظ بنو سكان كنعان. لفظ سيتم النجاسة، ارتكاهبم هذه وبسبب .(23
عىل املحافظة من األعامل الشنيعة بدًال هذه مثل ارتكبوا ما إذا أيًضا إرسءيل

.(30 - 24 :18 (الّالويني وفرائضه هيوه أحكام
.(34 - 33 (الّالويني 19: املقيمني الغرباء اضطهاد  أخرى حيظر ومرة
موَلك للوثني نسلهم يقدم من عىل  املوت حتى الرجم  عقوبة  ويفرض
ويتم .(21  - 9  :20 (الّالويني األخرى واالنتهاكات (2  :02 (الّالويني 
(الّالويني بعض عن بعضهم الناس وفصل يف األرض تكرار رشوط اإلقامة
إىل األرض  دخول  استجالب  يتم األعياد  أحكام وبعد .(27 -  22 :20
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اليوبيل. وسنة بالسنة السبتية ووجوب التقيد :(3 - 2 :25 املقدمة (الّالويني
نفذ ما إذا  الشعب عىل ستنصب التي الربكات  (62 الّالويني  ) ص  ويلخِّ
النسل وكثرة األعداء، عىل والنرص  والسالم األرض خصوبة هيوه: مطالب
املعصية مقابلة وستتم .(13 - 3 :26 (الّالويني  بينهم هيوه وجود  وتأكيد
وعودة املطر وانحباس املحاصيل وإتالف األوبئة عقاًبا: أضعافها بسبعة
اخلبز من عليه اعتادوا ما وُعْرشِ واملجاعة والوباء واألعداء الربية وحوش 
.(39 - 11 :26 (الّالويني اللجوء وأماكن وتدمري املدن البرش وأكل حلوم 

والتشتت: النفي ذلك وسيتبع
سيًفا؛ وراءكم وأشهُر األمم، بني فيام  وأشتتكم  قفًرا األرض  وأترك
أرض وتبتلعكم األمم بني وتبيدون خراًبا أرضكم قفًرا ومدنكم فتصري
وآثام آثامهم عىل عقاًبا الزوال إىل يسريون  منكم والباقون أعدائكم.

.(39 - 23 :26 أعدائكم (الّالويني أرايض آبائهم يف
يعقوب مع عهدي ’ذكرت آبائهم أقّر الشعب بذنوهبم وذنوب  إذا  لكن،
يف حتى يبيدهم، لن هيوه لكن .(42 - 40 :26 (الّالويني األرض‘ وذكرت
بتذييل السفر  وينتهي .(46 - 44 :26 (الالويني بعهده ينكث ولن  املنفى،

(الّالويني 27). النذر فك كيف يفّصل

4) ِسْفر العدد ،2 ،1 ،1
فر فالسِّ مضمونه. بّرية، يف أي: <بمدبر>، للسفر، العربي العنوان يعكس
االرحتال قبل اجلامعة تنظيم الربية: يف التيه من مراحل ثالث وفق منظم
سيناء بّرية من الصحراء  عرب املسري  (10 :10 -  1 :1 (العدد سيناء من
دخول واستعدادات (35  :12  - 11  :10 (العدد  موآب سهوب إىل
الذين فعدد  .(13 :36  - 1 :22 (العدد موآب سهوب  عرب امليعاد أرض
ومخسون مخسمئة فوق  فام سنة  عرشين ابن من  الذكور من سينطلقون،
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وثامنية ومخسمئة ثامنون (46 - 45  :1 (العدد  ألف وستمئة آالف وثالثة
املحلة واجلامعة طهارة من التأكد وبعد .(84 :4 (العدد الالويني آالف من
:10 - 1 :7 (العدد االرحتال طقوس ممارسة من واالنتهاء (6 - 5 (العدد
طقيس، موكب يف عىل مراحل، وكأهنم الربّية عرب إرسءيل انطالق بني 10) يتم
إىل سيناء مرص، من يف العيش إىل للعودة يتخلله رصخات من الندب واحلنني
(العدد امليعاد أرض ختوم إىل ثم (16 :12 - 11 :10 (العدد فران صحراء
الساكن الشعب  بأن أرسلوا الذين الكشافة  ويروي .(14 :15  - 1 :31

جًدا: وكبرية حصينة واملدن قوي فيها
واليبوسيون واحلثّيون اجلنوب،  بأرض مقيمون العاملقة فيها
وعىل البحر عند  مقيمون والكنعانيون باجلبل؛ مقيمون واألموريون

.(29 - 27 :13 (العدد امتداد األردن

تدعو التي اجلامعة واالقرتاحات من الشكاوى ويشوع موسى سامع وبعد
هيوه: عىل يتمردوا بأال الشعب وكالب  ناشد يشوع عن اخلروج الرتاجع إىل
التوسل من كثري وبعد .(9 - 7 :14 (العدد ترهبوهم‘ فال معنا إهلنا ’وهيوه

رضب أن وبعد مريبة، وعند .(25 :14 (العدد الشعب ارحتل والتهديد
الشعب قيادة من تم جتريده املاء، بحًثا عن مرتني الصخرة [التوراة] موسى
كان هارون، إيامن نقص وبسبب .(12 :20 (العدد امليعاد أرض  لدخول
األمور أخذت ثم .(29 - 22 :20 (العدد قتله وتقرر قساوة، أشد مصريه

إرسءيل: من بني أرس بعًضا الذي عراد ملك مع عنًفا منًحى أكثر
أيدينا إىل القوم فنذر بنو إرسءيل نذًرا ليهوه وقالوا:’إن أسلمت هؤالء
وأسلم الكنعانيني إرسءيل بني صوت هيوه فسمع مدهنم‘. حرمة أبحنا
ُحرمة املوضع ذلك وسّموا هم ومدهنم، إهالكهم، فحللوا أيدهيم؛ إىل

.(3 - 1 :21 (العدد
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رضب آمًنا، ممًرا بني إرسءيل منح األموريني ملك سيحون رفض أن وبعد
والقى .(24 - 21 :21 أرضه (العدد السيف وامتلكوا بحد إرسءيل قواته بنو
إرسءيل بني - 35). وخوًفا من 34 :21 املصري ذاته (العدد باشان ملك عوج
باركهم ذلك من بدًال لكن اإلرسائيليني، يلعن لكي بلعام ملك موآب استدعى
نساء مع جنسية بإقامة عالقات الشعب بدأ حال، عىل كل .(24 - (العدد 22
.(3 - 1 (العدد 52: غضب هيوه عليهم فاشتد فغور.  ببعل فتعلقوا موآب
فكافأه مديانية، وإمرأة إرسءيلًيا رجًال زانيني، قتل بأن غضبه رد فنحاس لكن
[التوراة] موسى هيوه وأمر .(12 :25 (العدد وسالًما‘ ’عهًدا بأن أعطاه هيوه

.(17 - 16 :25 (العدد ويرضبوهم يضايقوا املديانيني بأن
لن التي األرض عىل أخرى نظرة إلقاء فرصة [التوراة] موسى ُمنح
حرب 31) إىل (العدد يعيدنا .(27 (العدد خلالفته يشوع هيوه يدخلها، وَعّني
اخلمسة، مديان ملوك قتلوا منهم، كلَّ ذكر إرسءيل بنو ذبح املديانيني. فبعد أن
مديان وصغارهن، نساء بسبي وقاموا بلعام. قتلوا وكذلك إىل آخرين، إضافة
بالغنائم احتفظوا  لكنهم ومساكنهم، مدهنم وأحرقوا قطعاهنم، كل وغنموا
أبقوا ألهنم اخلصوص، وجه عىل [التوراة] موسى وحزن من الناس والبهائم.
قضية يف هيوه خيونون إرسءيل بني الالئي جعلن فهن احلياة قيد  النساء عىل
ضاجعت امرأة وكل ذكر كل طفل بقتل 16). وأمر - 8 :31 (العدد فعور
(العدد ألنفسهم فاستبقوهن الرجال يضاجعن مل اللوايت الفتيات وأما رجًال.
أمهية: األكثر الدين  مسائل إىل يعودوا أن عليهم كان ذلك بعد .(18 :31
تقديم مع الغنائم اقتسام وتم .(20 - 19 :31 (العدد وثياهبم تطهري أنفسهم

ليهوه. العطايا
بدًال األردن  عرب احتالل يف  جاد وبني  رؤبني  بني (32 (العدد ويذكر
السالح حيملوا بأن إليهم توسل [التوراة] موسى أن إّال األردن،  عبور من
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األرض. وُختضع أمامه من أعدائه طرد له يتم حتى هيوه، أمام األردن ويعربوا
:32 (العدد ’عرب األردن‘ وحيتلون ثانية مرة بالعبور ذلك بعد سيقومون ثم
ملك سيحون مملكة موسى [التوراة] ذلك. فأعطاهم عىل 23). فوافقوا - 6

باشان. ملك عوج األموريني ومملكة
بجانب الذي األردن قرب موآب سهل يف [التوراة]  موسى هيوه وكّلم

فقال: أرحيا،
مجيع فتطردون كنعان، أرض إىل األردن ’ستعربون إرسءيل: لبني قل
املسبوكة، وأصنامهم  منقوشاهتم مجيع وتبيدون أمامكم، من سكاهنا
ألين هبا وتقيمون األرض ومتلكون املرتفعة. آهلتهم معابد وهتدمون
من أمامكم، كان من أهل األرض تطردوا مل وإن مرياًثا لكم أعطيتها
يضايقونكم خوارصكم، يف عيونكم وكشوكة يف كمخرز منهم تبقونه
هبم‘ أفعل أن نويت كام بكم هبا. فأفعل مقيمون أنتم التي األرض يف

.(56 - 50 :33 (العدد

الالويني. وحصة وتوزيعها األرض تقسيم (35 - 34 العدد ) ويتناول 
هيوه أمر التي واألحكام الوصايا هي «تلك الِسْفر من األخرية اآلية وتلخص
عند األردن عرب سهل موآب يف [التوراة] موسى لسان عىل إرسءيل بني هبا

.(13 :36 (العدد أرحيا»

التثنية ِسْفر (5 ،2 ،1 ،1
لتالئم وهيّيئها واألعراف التعاليم يكيف األول، املقام يف رشيعة سفر وهو
الشعب بني  الربط عىل املميزة توكيداته  من واحدة  وتنصب جديدة.  ظروًفا
ويقدم (49 :4 - 1 :1 (التثنية الشعب [التوراة] خياطب موسى واألرض.
سفر ذلك ويتبع .(32 :11-1 :5 (التثنية الرشيعة لسفر وعظية مقدمة
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الرشيعة إنزال  عن اخلتامية  والرواية  (15 :26  - 1 :12 (التثنية الرشيعة
:30 - (التثنية 92: 1 الثالثة اخلطبة العمل وُتتم .(86 :16-28 :26 (التثنية
:34 - 1 :13 (التثنية وموت موسى [التوراة] والعهد األخرية والوصية (20
لالهوت، احتواء القديم أسفار العهد أكثر عىل أنه بالسفر اإلشادة ومع .(12
والغرباء) واأليتام (األرامل الضعفاء فيه  ينال مثايل جمتمع إىل يدعو وأنه
وسكاهنا األرض  مسألة مع تعامله كيفية أن إال ‹Lohfink 1996› العدالة

ُخلقية. إشكاليات حتوي األصليني
وإسحق إلبراهيم  املوعودة  األرض مقولة  طرح  يف الِسْفر ويستمر
كان عندما الشعب [التوراة]  موسى ويذكّر بعدهم. من  ونسلهم ويعقوب
وادخلوا فيقول: «ارحتلوا حوريب يف جبل هيوه بتعليامت موآب، يف خياطبهم
هنر حتى ولبنان، الكنعانيني وأرض واجلنوب وعربة اجلبلية األموريني بالد
«هيوه ألن املحصنة املدن خيشى أال الشعب وعىل .(8 - 6 :1 (العدد الفرات»

.(31 - 30 مرص» (التثنية 1: كام فعل يف عنكم، حيارب هو السائر أمامكم
إرسءيل لبني  يأذن أن  األموري حشبون  ملك سيحون رفض  وعندما
كل وقتلوا كافة ودمروها املدن عىل فاستولوا أيدهيم. إىل هيوه سلمه باملرور،
ملك عوج مصري يكن ومل .(34 - 33 (التثنية 2: ونسائها وأطفاهلا رجاهلا
تنتظره، التي املعارك خياف أال يشوع 3: 3). وكان عىل (التثنية أفضل باشان
[التوراة] أن موسى عىل كان لكن .(22 :3 (التثنية عنه سيحارب هيوه ألن
يشوع سيحتلها  التي األردن عرب األرض إىل  فحسب النظر بمجرد يكتفي
سنن عىل مرشوًطا باملحافظة كان األرض دخول أن 29). إال - 27 :3 (التثنية
فسوف عنها اجلدد ختىل القاطنون إذا أما .(8 - 1 :4 (التثنية وأحكامه هيوه
بتكرار وصايا [التوراة] - 27). وقام موسى 26 :4 (التثنية األمم بني يشتتون
بالرشيعة. التقيد حمورية توكيد جمدًدا وتم .(21 - 6 :5 (التثنية العرشة هيوه

نقرأ: ذلك وبعد
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وإسحق إبراهيم آلبائكم أقسم التي األرض إهلكم أدخلكم الرب وإذا
وبيوًتا تبنوها مل حسنة عظيمة مدًنا جتدون لكم،  يعطيها  أن ويعقوب 
مل وزيتوًنا وكروًما حتفروها، مل حمفورة متألوها، وآباًرا خري مل كل مملوءة
أرض من أخرجكم هيوه الذي ال تنسوا وشبعتم أكلتم فإذا تغرسوها.
غضبه عليكم اشتد فإذا إهلكم. هيوه اتقوا بل العبودية، دار من مرص

.(15 - 10 (التثنية 6: األرض يبيدكم عن وجه

اإلخضاعات: يف حيوًيا دور هيوه وسيكون
وطرد متتلكوها، أن مزمعون أنتم التي األرض إهلكم أدخلكم هيوه وإذا
والكنعانيني واألمورين  واجلرجاشيني كاحلثيني  أمامكم من كثرية أًمما 
وأكثر أعظم شعوب سبعة وهم واليبوسيني، واحلويني والفرزيني
منكم، وأسلمهمإىلأيديكمورضبتموهم،فاجعلوهمحمرمنيعليكم.ال
يرّدون تصاهروهم ألهنم وال تتحننوا عليهم، عهًدا، وال معهم تقطعوا
عليكم هيوه أخرى. فيشتد غضب آهلة فيعبدون هيوه، عن اتباع بنيكم
املنصوبة، أصنامهم وحتطمون مذابحهم، هتدمون رسيًعا.  ويبيدكم
مقدس شعب فأنتم بالنار. متاثيلهم آهلتهم، وحترقون أوتاد وتقطعون
وجه عىل التي الشعوب مجيع بني من له اختاركم الذي إهلكم ليهوه
العبودية، دار من وفداكم قديرة بيد فأخرجكم لكم ملحبته بل األرض
التي والسنن واألحكام فاعملوا بالوصايا مرص ملك فرعون قبضة من

.(11 - 1 :7 هبا (التثنية تعملوا اليوم أن أمركم

مزيًدا عليهم موسى [التوراة] يتلو األرض، لدخول يستعدون وبينام هم
التعليامت: من

وترث لتدخل األردن  هنر تعرب اليوم أنت إرسءيل.  شعب يا  اسمع
أمامك يعرب  إهلك هيوه أن اليوم فاعلم منك.. وأعظم أكثر شعوًبا
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رسيًعا وتبيدهم فتطردهم أمامك، وخيضعهم يدمرهم هو  آكلة. كنار
’ألين أمامك: إهلك من هيوه بددهم إذا قلبك تقل يف ال هيوه. كلمك كام
الشعوب هؤالء وألن األرض، هذه ألمتلك هيوه صالح أدخلني شعب
باليمني التي أراد أن يفي هيوه ألن بل أمامي‘ من هيوه طردهم أرشار

.(6 - 1 :9 (التثنية وإسحق ويعقوب إبراهيم آلبائك حلفها

إىل 29) ويدعوهم - 8 :9 حوريب (التثنية عند قومه بارتدادهم ويذّكر
واالستيالء األرض بالقوة لدخول لكي متدهم بأكملها الوصايا عىل املحافظة
فعلوا هم فإن .(32 - 31 و 9 - 8 :11 (التثنية عليها والعيش فيها طويًال
تلك وستمتد .(23 :11 (التثنية  سيمتلكوهنا التي األمم هيوه  سيطرد ذلك
.(24 :11 الغريب (التثنية البحر إىل الفرات ومن لبنان إىل الرباري من األرايض
سيعيشون التي الرشائع تفاصيل (12 :26 - 1 :21 (التثنية التثنية سفر ويقدم
حيطموا وأن األصليني السكان  عبادة  أماكن  يدمروا  أن  عليهم بموجبها. 
:12 (التثنية من أماكنهم اسمهم ويزيلوا آهلتهم أنصاب ويكرسوا مذابحهم
فيه لُيحّل اختاره املكان الذي يف به هيوه أمرهم ما تنفيذ كل وعليهم .(3 - 2
وارد (التثنية 12: غري أمر واتباع طرقهم هبم االقتداء .(11 :12 (التثنية اسمه
ووجب .(10 :16 (التثنية باحلجارة  يرمجون بذلك واملروجون (30 - 29
يعطيكم التي األرض لتحيوا ومتتلكوا فاتبعوه بالعدل  ’عليكم الظلم: جتنب

.(20 :16 (التثنية هيوه إهلكم‘
بشكل الكاهن يبني (41 :12 - 1 (التثنية 20: السلوك احلربية قواعد يف
تستسلم وعندما  .(4  :20 (التثنية النرص سيمنح من هو هيوه أن واضح
فيها، ذكر يقتل كل وإّال سخرة؛ لكم يعملون سكاهنا فكل حمارصة، مدينة
:20 (التثنية فتؤخذ غنائم املدينة ومجيع ما يف والبهائم واألطفال النساء أما

.(14 - 11
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فال ملًكا، إهلكم هيوه لكم يعطيها التي األمم هؤالء مدن وأما
واألموريون احلثيون وهم إبادهتم،  حتللون بل حًيا منها أحًدا تبقوا
إهلكم، هيوه أمركم كام واليبوسيون، واحلويون والفرزيون والكنعانيون
آهلتهم عبادة يف  يفعلوهنا التي  الرجاسات تفعلوا  أن يعلموكم لئال 

.(18 - 16 :20 (التثنية إهلكم هيوه فتخطأوا إىل

السبي اجلميلة: املرأة عىل وكذلك املثمر، الشجر املحافظة عىل وجب ولكن
.(11 :21 (التثنية وتزوجها‘ قلبه هبا ’فتعلق

أحكام وبعدها (1 :23 - 15 :21 (التثنية متفرقة أحكام ذلك بعد تأيت ثم
أول تقديم ووجب .(19 :25 - 2 :23 (التثنية وطقسية إنسانية وفرائض
بالرشيعة للعمل ذلك تكرار الدعوة وييل .(10 - 6 :26 (التثنية طقسًيا الثمر
ويقدم .(69 - 1 :28 (التثنية يف واللعنات والربكات (26 - 1 :27 (التثنية
الردة سييل األرض من االقتالع أن قومه من وحيذر العهد [التوراة] موسى
واللعنات الربكات الشعب املنفي ما تذكر إذا 29). لكن - 13 :29 (التثنية
(التثنية الدنيا أطراف من املنفيني شمل وجيمع حظهم فإنه سريد هيوه إىل وتاب
هم أطاعوا إن بشكل واضح: القوم أمام عرض الطريقان لقد .(5 - 3 :03
فلن تطول ذلك يفعلوا مل وإذا فيها؛ ويزدهرون األرض يسكنون هيوه وصايا

.(20 - 15 :30 (التثنية األرض إقامتهم يف أيام
عهد موسى [التوراة] األخرية وشهادة الوصية الِسْفر من تبقى ما ويتناول
ويتلو .(6 - 3 :13 (التثنية عرب األردن الشعب سيقود يشوع الذي وتفويضه
يوم قرب  عن مسبقة إشارات وُيعطى يشوع، أمام الرسالة [التوراة] موسى 
النشيد الذي كلامت يتلو ثم .(21 - 16 :31 (التثنية الشعب ردة وعن وفاته
وخيانته الشعب  كفر لدرء  واالبتهاالت إلحسانه الرب مديح بني راوح 
(التثنية مستقبًال املتوقع العصيان  ملواجهة  املألوف التحذير إىل إضافة العهد،
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كلامت مجيع  حيفظوا بأن  مرشوًطا كان األرض يف  البقاء إن  .(43 -  1 :32
جبل [التوراة] إىل موسى يصعد موته، قبل .(47 - 46 :32 الرشيعة (التثنية
ويقدم .(52 :32 (التثنية ُبعد من عىل األرض نظرة هيوه إللقاء أمر عىل بناء نبو
أفضال ترسد التي املوت فراش عىل وهو [التوراة] موسى قصيدة (التثنية 33)

.(29 - 27 (التثنية هيوه
وكل دان وحتى جلعاد امليعاد: أرض [التوراة] موسى برؤية وُخيتتم الِسْفر
الغريب، البحر حتى هيوذا أرض  ومجيع ى ومنسَّ أفرايم وأرض نفتايل  أرض 
ثم .(3 - 1 :34 (التثنية صوعر النخل، حتى مدينة أرحيا، ووادي واجلنوب
فغور، وال بيت جتاه موآب أرض يف الوادي يف «وُدفن [التوراة] موسى مات
وكان مات. ومئة سنة حني عرشين ابن وكان هذا». يومنا إىل قربه أحد يعرف
مل يكن أنه يده. ومع عليه وضع [التوراة] موسى ألن احلكمة، بروح يشوع ُملئ
(التثنية قديًرا خليفة ترك بعده أنه يف أفعاله، إال مثيل يضاهيه [التوراة] ملوسى

.(12 - 4 :34

يشوع ِسْفر يف 3) األرض ،1 ،1
موسى خليفة  وبأنه  السامء، من املختار أنه عىل يشوع بطله السفر يقّدم
األصل طبق نسخة  عدة نواح من هو والذي (1 (يشوع القدير [التوراة] 
لدخول الشعب [التوراة] بقيادة موسى عمل يكمل له أن مقدًرا وكان عنه.
اجلزء ويصف هناك.  لبقائهم  رشًطا الوصايا حفظ عليهم حيث األرض،
بأسلوب األرض عىل  االستيالء  (24 :12 -  1 :2 (يشوع األول الرئيس
وفًقا ألحكام ومعاملتها قليلة رئيسة مدن االستيالء عىل عىل مركًزا ملحمي،
ذلك وييل (45 :21 - 1 :13 (يشوع األرض تقسيم ثم نلقى املقدسة. احلرب

.(33 :24 - 1 :22 (يشوع ملحق
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وعد أعطاه ما أنه مؤكًدا يشوع هيوه مع تكلم موسى [التوراة] بعد موت
إىل احلثيني أرايض ومجيع  الفرات، إىل ولبنان الربية من به: [التوراة] موسى
أرسلهام اللذان اجلاسوسان وأبلغ  .(4 -  1 :1 (يشوع غرًبا الكبري البحر 
.(24 خوًفا (يشوع 1: [قلوهبم] سكان األرض ذابت أن مجيع أرحيا إىل يشوع
االحتفاالت وييل ذلك (1 :5 - 1 يف ( يشوع 3: األردن عبور وصف ويتم
وبعد .(27 :6 - 13 (يشوع 5: 21) وتدمري أرحيا - 2 :5 جلجال (يشوع يف
السابع اليوم أسوار املدينة يف حول العهد السابع بتابوت (الطقيس) الطواف
الشديدة اهلتافات سامع وعند األبواق يف النفخ عند سامع يف مكانه السور سقط
ومن [الزانية] رحاب فيها، باستثناء ما املدينة بكل 20). وستكون :6 (يشوع
ذلك وتال .(17 :6 (يشوع أهلها <حرم> ويباد لتدمر للرب وقًفا بيتها، يف
عدا الفضة املدينة، وإحراق واحلمري والغنم والبقر والنساء الرجال ذبح كل
لعنة يشوع وأطلق هيوه، وعائلة رحاب. بيت خلزانة تقدم التي والذهب.. إلخ
أول جتل 27) ويف - 12 :6 (يشوع أرحيا بناء يعيد أن حياول شخص أي عىل

األشياء املوقوفة. من بعٍض بأخذ عاكان قام إرسءيل، بني لكفر
(عاكان) (يشوع إرسءيل بني خطيئة بسبب عاّي األول عىل اهلجوم تم صّد
املصادرة غنائمه مجيع وحرقت باحلجارة حتى املوت املجرم رجم تم .(11 :7
هيوه ليفعلوا أمر عىل نحو عاّي بناء 26). وحترك فريق الغزو - 25 (يشوع 7:
ألف عرش اثني عددهم  البالغ سكاهنا من أحد ينج ومل  بأرحيا: فعلوه ما هبا
يف عليه هي كام لألبد، اخلراب من أكواًما منها وجعل يشوع وحرقها نسمة،
وقراءة الشكر تسبيحة طقس لرتتيل أقيم .(29 - 19 ،2 :8 (يشوع هذا يومنا
جرزيم جبل عىل واحدة  جوقتني: من ذاته، األسلوب وفق  مرتلة الرشيعة 

.(35 - 30 :8 (يشوع عيبال جبل عىل واألخرى
بني دفاعي باتفاق املخربة وإرسائيل يشوع قوات مواجهة من ال بد وكان
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:9 (يشوع واليبوسيني واحلويني والفرزيني والكنعانيني واألموريني احلثيني
مزّية من استفادوا فقد ملكرهم وخداعهم ونظًرا جبعون، سكان أما .(2 - 1
’حاميل مصريهم أن صاروا وكان التحريم. أحكام فيهم تنفذ مل حيث املعاهدة
هذه من الشيوخ فاشتكى .(27 ،23 ،21 :9 (يشوع للجميع‘ وماء حطب

.(42 :9 األرض (يشوع سكان كل عىل يف القضاء بالتفويض والكفر الزّلة
النهب. أحداث مرسح يف النقلة تفاصيل التاليان اإلصحاحان يعرض 
احلملة عرش احلادي واإلصحاح اجلنوب، يف احلملة العارش اإلصحاح فيصف
ويصف بالتحريم. الصارم التقيد رضورة تأكيد يتم حالة، ويف كل يف الشامل،
وملك أورشليم ملك أدونيصدق من كل شنها التي احلرب العارش اإلصحاح
عجلون ملك ودبري خليش ملك ويافع يرموت ملك وبِرآم هوهام حربون
خسائر أوقع الذي يشوع،  اجلبعونيون ناشد جبعون. ضد حرًبا شنوا  الذين 
بحجارة فروا فقتلوا الذين أولئك  أما عند جبعون. امللوك قوات يف ومذابح
الشمس يشوع وأمر السامويون. احلجارة رماة هبا قذفهم السامء من  ضخمة
:12 (يشوع أيالون وادي  عىل والقمر أن يثبت جبعون عىل ساكنة تقف بأن
بمغارة املختبئني اخلمسة الحق، امللوك وقت يف يشوع، ورضب .(13 - 12
مقيدة عىل يشوع استوىل املقدسة، احلروب مع أحكام ومتشًيا وقتلهم، مقيدة يف
وعجلون وخليش  لبنه وواجهت .(28 :10 (يشوع فيها نفس كل وقتل
الكاتب ويلخص .(39 - 29 :10 (يشوع  مشاًهبا  مصًريا  ودبري وحربون
هيوه كام أمر وذلك وغريها، إىل غزة برنيع من قادش يتنفس، كل يشء تدمري

.(43 - 40 (يشوع 10:
عالمات ُمظهًرا بأسلوب أديب الشامل محلة عرش احلادي اإلصحاح يصف
يابني بني إئتالف نشأ وقد اإلصحاح 10). ) يف لتلك املوجودة موازية وعي
وامللوك مادون ملك ويوباب أكشاف وملك شمرون وملك حاصور ملك
غرًبا، دور بقاع ويف السهل  ويف ِكنروت جنويب العربة ويف الشامل يف الذين 
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اجلبل يف والفرزيني واليبوسيني واحلثيني واألموريني وغرًبا والكنعانيني رشًقا
ذلك، مع  .(3 - 1 :11 (يشوع املصفاة  أرض يف حرمون أسفل واحلويني
بنو ورضهبم جانبه. إىل يقف هيوه الذي ليشوع نًدا كفًؤا املاملك  تلك تكن مل
األمور، تكتمل ولكي  .(9 - 7 :11 (يشوع باٍق منهم  يبق مل  إرسءيل حتى
بالنار أحرقها ثم فيها، كان من وكل ملكها فقتل حاصور واجتاح يشوع عاد
العسكرية: استوىل يشوع احلمالت ملخصة عن قراءة للقارئ وتقدم .(11)
سكاهنا عن إلخ) مفنًيا جوش.. أرض ومجيع اجلنوب (كل كل األرض عىل

.(23 - 11 :16 أبيهم (يشوع بكرة
املستوىل واألرض باسامء امللوك املهزومني كاملة قائمة (12 يشوع ) يورد
(يشوع [التوراة] موسى قيادة حتت األردن الرشقي من اجلانب أوًال عىل عليها
- (يشوع 13 أما .(24 - 7 :12 (يشوع الغريب اجلانب عىل ثم (6 - 1 :12
تم االستيالء أنه (21 - 1 يشوع ) يف والتي زعم األرض، تقسيم فيصف (12
وقت يف التي قامت مملكة هيوذا ألرايض جل االهتامم يوىل إال أن كلها، عليها
«وشاخ يشوع االستهاللية: اجلمل يف اإلخضاع اكتامل عدم الحق. وينعكس
أراٍض وبقيت السن، يف  وكربت ’ِشخت هيوه: له فقال  السن، يف وكرب
إمجال ويمكن .(1  :13 (يشوع الباقية األرايض هي  وهذه كثرية. لالمتالك 
أن أقسم األرايض التي مجيع أي إرسءيل، لبني أعطاه هيوه فيام اإلنجاز برمته
لبني املثالية املالحق الصورة وتكّمل .(54 - 43 :21 (يشوع آلبائهم يعطيها
االلتزام بالرتتيبات وتم (يشوع 22: 1 - 24: 33). يشوع قيادة حتت إرسءيل
مكان حتديد وتم ى، منسَّ سبط ونصف جاد وبني الرؤبيني مع عليها اتفق التي
.(34 - 1 :22 (يشوع وإقراره (24 يشوع لشكيم يف (استباًقا العبادة الرشعي
شكيم يف  قطع الذي والعهد (23 (يشوع الوداعية يشوع خطبة ذلك ويتلو
ودفنهم ويوسف وأليعازر يشوع موت عن ومالحظات (8 - 1 :42 (يشوع

.(33 - 29 (يشوع 24:
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أسفار ‹الكتاب› األخرى يف األرض (4 ،1 ،1
مرحلة شاول. وبموت إىل يشوع مرحلة من االنتقال القضاة ِسْفر يتناول
هتيئتنا يتم شاول وبحلول االنتهاء، عىل [التوراة] موسى حقبة تشارف يشوع
ملحوظ بشكل القضاة ِسفر يف الصورة وامللكية. وختتلف داود عهد لقدوم
سلسلة يف تفاصيل الفتوحات يشوع سفر يقدم حني ففي يشوع. يف سفر عنها
سفر إليها ينظر الفعالة، العسكرية  النشاطات  عن  الدقيقة االهتاممات من 
اجلزئيني. واإلخفاق بالنجاح مقرونة  تعقيًدا، أشد  متدرجة كظاهرة القضاة
(عربانيني ويف (21 - 11 :46 سرياخ بن يشوع ) يف إليها اإلشارة وباستثناء
أسفار خارج  يف إليها إشارة عىل نعثر ال اجلديد، العهد يف (34 - 32 :11

األنبياء السابقني.
ال أنه إال  ،‹ ‹الكتاب أخرى يف عدة تقاليد يف  األرض وتتكرر موضوعة
ال فنحن السبي. حقبة قبل التقاليد هذه انتشار عىل ضعيف دليل يتوافر سوى
الثامن قبل القرن العائدين إىل وميخا إشعيا اليهوذيني النبيني سفري يف نعثر
إشارة الشامل مملكة ولدينا يف .(26 :10 (إشعيا قصة (مديان) عىل إال امليالد
يف جبعة يف االعتداء إىل حمتملة وإشارة (10 :2 عاموس يف ( األموريني إىل
املجتمع نطاق حياة يف باحتالل األرض باالحتفال يتعلق 9). وفيام :9 (هوشع
النفي. قبل مرحلة ما إىل يعيده أن للمرء يمكن الذي القليل هنالك الدينية،
عىل التي أنعم هبا خرياته عىل هيوه باسم (13 - 9 :65) املزمور يسبح فبينام
إرسءيل بني لرعايته  (55 - 54 :87) املزمور يسبح عام، بشكل األرض 

بشكل حمدد:
من األمم وطرد يمينه، اقتنته الذي  اجلبل  املقدسة، ختومه أدخلهم
أسباط أسكن خيامهم ويف مرياًثا، باحلبل األرض  َقّسم وجوههم. 

إرسائيل.
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:(44 - 43 :105 (املزامري األخرى املزامري يف الفكرة وتتكرر
أرض األمم ومنحهم والرتنيم بالرسور أخرجهم املختار، شعبه فأخرج

الشعوب. تعب فورثوا

:(8 :80 وكذلك (املزامري
وغرستها. أًمما مرص، وطردت من نقلتها كرمٌة نحن

األردن هنر توقف إىل يشري (114) املزمور طفيفة. تفاصيل اإلخضاع لكن
إىل يشريان (12 - 11 :81 و 66 -  54 :78) واملزموران التدفق، عن
إىل يدعو من سبب ثمة ليس حال، أي عىل إرسءيل. بنو ارتكبها التي املعايص
ليست مستمدة أهنا أو السبي، فرتة عىل سابقة املقطوعات هذه أن اإلرصار عىل

والقضاة. يشوع ِسْفري من
وتقاليد الفتوحات شعبية إلسناد الدليل، إىل  واضح افتقار وهنالك 
سفري يف أمهية السبي فتكتسب فرتة أما حقبة السبي. عىل سابقة االستيطان
أن األرض إىل معينة إشارة حزقيال يف إرميا وال يف ليس أنه إال وحزقيال. إرميا
واضحة تلميحات  ثمة ليس ذلك، إىل إضافة والقضاة(4). يشوع أخضعها
بعد أنبياء ما قسم يف أو (55 - ( إشعيا 40 يف واالستيطان الفتوحات لتقاليد
األرض واستيطاهنا إخضاع تقاليد أن باملالحظة اجلديرة األمور ومن السبي.
التقاليد يف هلا  املعطى باستثناء ‹الكتاب› يف إالَّ  ليس ثانوية أمهية تكتسب 
الكتابية للنصوص الظاهر املعنى  استغل كيف نرى اآلن دعونا التثنوية(5).

االستعامرية. املشاريع لصالح

األرض عن استغالل التقاليد الكتابية (5 ،1 ،1
مرسلة فالتوراة والكنيسة. الكنيست داخل فريدة بسلطة ‹الكتاب› يتمتع
شعبه، عىل الرب فرضها التي املطالب عىل تشتمل أهنا  وبام السامء(6). من
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بني تقوى إن الدينية. الواجبات اسمى هو برشائعها التقيد عىل فاحلرص
واملمتعة واملتفانية املتحمسة الطاعة نحو األساس يف موجهة كانت إرسءيل
بجملها. التوراة قبول وجب التفسري، هذا ووفق تفاصيلها. كل يف للتوراة
(انظر القسم الرب كلمة أنه عىل الكنيسة موازية يف ‹الكتاب› بسلطة ويتمتع
لكن املقدس). للكتاب ُخلقية قراءة نحو ‹الكتاب›: إىل االعتبار رد (2 .3
معناه وفق به يقبل  شخص لكل أساس  ُخلقية  مسألة يطرح  ‹الكتاب›

الظاهر.
أرًضا مرص، من خرجوا الذين العربانيون الرقيق الكتايب، غزا الرسد ففي
إىل قاطع بشكل يؤدي آخر شعب أرض فاحتالل بالسكان.  أصًال  مأهولة 
سواء األعامل، هلذه الكتابية الروايات يميز ما إن منظمني. وقتل وهنب سلب
نمط خالل أم من يشوع، سفر يف ممثلة هي كام اخلاطفة احلرب نمط من خالل
أهنا أساس عىل  تقدم مل فإهنا  القضاة، سفر يعكسها كام مراحل عىل  احلرب
ويف سفر بذلك. أمرت التي هي السامء بل ساموًيا فحسب، استحساًنا نالت
هذا إن الرب. لتوجيهات وفًقا القتل إرسءيل بنو مارس خاص، بشكل يشوع،
يسلم امرىء ألي يطرح مشاكل اآلخرين بتدمري يطالب أنه عىل التقديم للرب
العلامين الترصف من أدنى مرتبة يف يكون لن خلوق رب سلوك أن بفرضية

املهذب.
الذين الشعوب مجيع عىل «وتقيض تقول:  التي  الوصية إىل النظر ويتم
زاوية خمتلفة من (16 (التثنية 7: عليهم» تشفق ال إهلك. هيوه إليك يسلمهم
عديدة مناطق يف االستعامر لدعم النصوص تلك وظفت كيف املرء يتذكر حني
باحلثيني أشبه املناطق لتلك األصلية الشعوب كانت حيث ويف فرتات خمتلفة
الكراهية حتريًضا عىل ت لُعدَّ الدينية  ولوال طبيعتها  وآخرين. وباجلرجاشيني
أضحت التي اإلنسان وحقوق األخالق معايري  من وانطالًقا العنرصية.
أهنا العربي الكتاب من األوىل الستة األسفار تعدُّ عليها،  متعودة  جمتمعاتنا
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واخلوف والعنرصية العرقي من مشاعر التفوق بعًضا األوىل، للوهلة تعكس،
موافق يف صيغة الرشعية من قدر ممكن أكرب تلقى أهنا والتي تبدو الغرباء، من
عّام يتساءل إىل أن مضطًرا نفسه جيد املرء الصعيد اخللقي، وعىل عليها ساموًيا.
شعب أرايض الحتالل ساموية رشعية تقديم مصدر تزال ما التوراة كانت إذا

األصليني. للسكان فعلية وإبادة آخر
والسلطة الدين بني الرابطة عىل صارًخا مثاًال الصليبية احلروب  تقدم 
.‹see Prior 1995b› للقمع أداة ‹الكتاب› توظيف كيف تم ومتثل السياسية،
تسويًغا قدما اللذين والالهويت الديني التفكري نمط إىل نشري أن هنا ويكفي
يف للعنف البابوي  التسويغ  جذور عىل  العثور ويمكن الترصف. ذلك ملثل
أن املمكن أن من ليظهر القديم العهد  إىل جلأ الذي القديس أغسطني  أفكار
عادلة الرب حرًبا باسم ُشّنت التي احلرب كانت لقد مبارشة. الرب به يأمر 
لوجود العناية نفًيا ساموًيا حرب موافق عليها شن وُعد إنكار ُخلقية بامتياز.
خاضوا الذين سيساعد أولئك الرب فإن ذلك، عالوة عىل ذاهتا. بحد اإلهلية
األموريني. عىل االنتصار يف كام ساعد بني إرسءيل متاًما السامء حروًبا باركتها
فإن الكتابات، من  عدد يف مبعثرة كانت أغسطني أفكار أن نجد حني ويف
1083 عام (مجعها الفرنجة األوىل محلة وُصنفت قبل ُمجعت أعامله جمموعات
مجعها ويف عام (1094 م) (St Anselm of Lucca) لوّكا أوف أنسلم القديس م

.(Ivo of Chartres) تشارترز أوف إيفو
جملس يف األوىل  الفرنجة  محلة بدء عن الثاين أوربان البابا أعلن وعندما
خوض اجلنود إىل دعا م) فقد 1059 /11 يف (27/ (Clermont) كلرمونت
Hagenmeyer› خطاياهم كل عن والغفران الصفح هلم املسيح، وضِمن حرب
موعظته من الباقية األربعة فالتقارير .‹1901, in Riley-Smith 1981: 38
اإلمربيايل والصلف الغرباء من واخلوف املسيحي الورع من تركيبة تعكس
.‹Riley-Smith 1981: 43- 44› االستعامرية املغامرات من كثًريا يميز الذي
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املقدسة األماكن «دنست التي النجسة» «األجناس من ’أورشليم‘ حترير إن
[القديم بالعهدين  املسلحني عدوان تسوغ حمرتمة» غري بطريقة وعاملتها
أو جباههم عىل والصليب أخرى، بيد والسيف يد يف محلوها وقد واجلديد]
ويلحق صليبه حيمل ال «من اإلنجيل عليه حيض استجابة ملا صدورهم، عىل

يب». جدير غري يب فهو
مؤسسات يف أكثر  بشكل ظاهًرا  كان والصليب السيف  بني الربط لكن
م) 1115) عام احلرب). ففي (رهبان العسكرية الدينية (Orders) األخويات
1118) وعني نفسه عام سورية إىل (Hugues de Payens) باين دي هيو وصل
الفرسان، من هو وسبعة وأقسم، ‹Seward 1995: حامي محى احلجاج ‹30 م)
م) 1126) عام ويف والطاعة. والطهارة الفقر يلتزموا وأن احلجاج حيموا أن
الذي (Bernard of Clairvaux) كِلرفو برنار دعم وراء وسعى فرنسا إىل عاد
اهليكل فرسان يكن ومل متطوعني. وتوفري به خاص ترشيع  بإصدار وعده

.(Cistercians) رهبان حرب لربنار، سوى ،(Templars)
ترمجة من مقدسة  قراءة مع بصمت تناوهلام ويتم  وجبتان، هناك كان 
واملكابيني. يشوع سفري عىل خاص  تركيز  مع للكتاب،  فرنسية
وزمرهم وأخوته اجلريئة [املكايب] هيوذا مآثر يف اإلهلام اجلميع فوجد
أيدي الكفار املتوحشني املقدسة من األرض استعادة أجل من املحاربة

.‹Seward 1995: 32›

ألجل املسيح مثلهم األعىل، القتال وجهي بني تعارض الفرسان أي ير ومل
الذي برنار القديس حكم عىل وقد ساروا من جهة أخرى. والصالة جهة من
وليس (malecide) عىل الظلم القضاء هو املسيح‘ أجل من ’القتل بأن يقيض
ألن املجد، تكسب حًقا أن ه وثني، معنا عىل الظامل. فقتل القضاء بقصد القتل
سبيل عىل (Hospitallers) اهلوسبيتالرز مثل األخويات، أما املسيح. جمد ذلك
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إهنم عنهم حتى قيل املرىض، لكن خدمة عىل اهتاممهم جل وا صبُّ فقد املثال،
.‹Seward 1995: 40› كالشياطني» قاتلوا فإهنم املسيح، جسد تسلموا «عندما
فيه املرغوب هذا الوضع نالوا الذين عدد وقدر املعركة استشهاد، يف فاملوت
القرنني يف املسيح ألجل خالل النشاطات العسكرية املتعددة (2000) بحوايل

.‹Seward 1995: 35› الالحقني

حالة دراسة الديني الشفهي›): ‹الكتاب› و‹(التعليم (1 ،5 ،1 ،1
واملبادئ اخللقية؟ تكوين القيم يف اإلسهام يف نصوص ‹الكتاب› تأثري ما
Georges R.) َمتَرين جورج اإلرسائييل والنفيس االجتامعي  الباحث قام
اخللقي، املوقف والديني عىل أثر التحامل االثني تقدير إىل املتلهف (Tamarin

باستطالع فقام احلكم اُخللقي. عىل تكوين القومي التعصب آثار يف بالبحث
تأثري التعليم ومدى اإلرسائييل عقيدة الشباب يف املسبقة األحكام وجود مدى
وكان .‹›‹Tamarin 1993› الضغائن تكوين إىل النزوع عىل للكتاب الالنقدي
وتفوق املختار)  (الشعب مفاهيم إسهام  مدى  بتقويم خاصة بصورة مهتًام
توراتيون أبطال هبا قام التي اجلامعية اإلبادة أعامل ودراسة التوحيدية الديانة

تنمية التحامل. يف
الرتبوي، النظام يلقاها يف التي اخلاصة ملكانته يشوع نظًرا سفر َمتَرين اختار
وقام اإلرسائيلية. القومية اخلرافة  ركائز من أساس وكركيزة قومي كتاريخ
التجريبية املجموعة من طلب ثم وضابطة. جتريبية جمموعتني، إىل عينته بتقسيم
سفر التالية من املقاطع عىل أنكم اطلعتم جيًدا شك يأيت:’ال عىل ما أن تعلق

يشوع‘:
شديًدا، هتاًفا صوهتا سامع فهتف الشعب عند األبواق، فنفخ الكهنة يف
أحدهم يلوي ال املدينة،  الشعب فاقتحم  مكانه. يف السور فسقط
ما مجيع  للرب  إكراًما السيف بحد وقتلوا  عليها. واستولوا يشء  عىل
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واحلمري البقر والغنم حتى وشيوخ، وأطفال ونساء من رجال املدينة يف
.(21 - 20 (يشوع 6:

وكل بحد السيف ملكها وقتل ورضهبا اليوم مقيدة ذلك يف يشوع واحتل
اجتاز أرحيا. ثم بملك فعل كام مقيدة بملك وفعل باقًيا، فيها يبق ومل نفس فيها،
أيدي بني إىل أيًضا الرب فأسلمها وحارهبا، لبنة إىل مقيدة من ورجاله يشوع
فيها ُيبقوا ومل فيها، كل نفس السيف وقتلوا فرضهبا بحد وملكها، هي إرسءيل،
إىل لبنة من ورجاله يشوع واجتاز بملك أرحيا. فعلوا بملكها كام وفعلوا باقًيا،
فاستولوا إرسءيل، بني أيدي إىل خليش هيوه فأسلم وحارهبا. هبا وأحاط خليش
بلبنة فعلوا كام فيها نفس كل وقتلوا السيف بحد ورضبوها الثاين اليوم يف عليها

.(32 - 28 (يشوع 10:
أعوام بني ثامنية أعامرهم التالميذ، راوح من جمموعات باستطالع تسع قام
والقرى املدن (مدارس واسًعا من قطاًعا عاًما، شملت وأربعة عرش ونصف
غري متجانسة ومركز شبيبة وجمموعة دينية اثنني ومدرسة وكيبوتزين واملوشاف

وسأل: خمتلفة) مدارس من
أم سليًام ترصًفا ترصفوا وبني إرسءيل يشوع أن تعتقد هل :1 س

رأيك. علل ال؟

يف عربية قرية عىل  استوىل اإلرسائييل اجليش  أن افرتض س 2:
جتاه يترصف أن  املالئم غري  أو  املستحسن من أن تعتقد هل معركة.

وّضح السبب. جتاه شعبي أرحيا ومقيدة؟ يشوع فعل كام السكان

اجلامعية اإلبادة عىل  الكلية  املوافقة بني  اإلجابات، مجعه من َمتَرين، ميَّز
التايل: عىل النتائج تقديم ويمكن الكلية(7). املوافقة اجلزئية وعدم واملوافقة
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واجليش اإلرسائييل يشوع من املواقف
املوافقني نسبة

كلًيا
نسبةاملوافقني

جزئًيا
غري نسبة

كلًيا املوافقني
66 8 26 من يشوع جتاه املواقف :1 س

30 8 62 اجليش جتاه املواقف :2 س
العربية والقرية اإلرسائييل

بني بالضغينة  مفعم موقف وجود أظهر االستطالع أن إىل  َمتَرين خلص
(الدينية، التمييزية امليول ما يسوغ إجابات وهو قدموا الذين ملحوظ من عدد
وقام إلخ). للتصفيات.. االسرتاتيجية والتسويغات العنرصية، والعصبية 
من نًصا املجموعة األوىل تلقت فرعيتني. إىل جمموعتني الضبط جمموعة بتقسيم
املجموعة األول فقط. أعطيت السؤال عن جتيب أن منها وطلب يشوع، سفر

ذكرها: اآليت سفر يشوع "النسخة الصينية" من الثانية الفرعية
عىل سنة،  (3000) منذ  الصينية اململكة مؤسس لِن اجلنرال ذهب
املدن العظيمة بعض إىل أرٍض ما. ووصلوا عىل لالستيالء رأس جيشه
للجنرال الصيني إله احلرب وظهر منيعة. وقالع عالية بأسوار املحاطة
هذه املدن، حي يف ما هو كل بقتل وأمره بالنرص، ووعده منامه لِن يف
لني اجلنرال  فاستوىل أخرى. ديانات يعتنقون املدن تلك شعوب  ألن
فيها، كان  من  السيف بحد وقتلوا وأبادوها املدن تلك عىل وجنوده
وبعد واحلمري. واألغنام واألبقار والكبار، والصغار والنساء، الرجال
بالد عىل لالستيالء طريقهم واصلوا املدن، تلك  تدمري من فرغوا أن

أخرى.

لِن اجلنرال أن تعتقدون هل التايل: السؤال الفرعية، املجموعة هذه سأل ثم
عرض نتائج ويمكن السبب؟ وضح ال؟ صحيحة أم بطريقة ترصفوا وجنوده

ييل: الفرعية كام الضبط جمموعة إجابات
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اجلامعية اإلبادة من املواقف
املوافقني نسبة

كلًيا
املوافقني نسبة

جزئًيا
غري نسبة

كلًيا املوافقني
20 20 60 هبا يشوع قام التي
75 18 7 لني اجلنرال قام هبا التي

والضغائن الشوفينية تأثري عىل  قاطع برهان بأهنا النتيجة هذه  َمتَرين فّرس
اخللقي. املوقف القومية عىل الدينية

أخرى متضمنة: أموًرا لألجوبة، َمتَرين حتليل كشف لقد
أحداًثا، زالوا ما صغار لطالب هو، كام ‹الكتاب› تعليم إن
ككتاب بل مقدس، كنص  رصيح بشكل يدرس مل وإن  حتى
أو احلقيقية الشخصية  جتاه ما نوًعا  حمايد جو يف أو  قومي،
جذور شك عىل بال أثر عميق ذو يف مضمونه، الواردة اخلرافية
إبراز طريق عن املتدينني، غري التالميذ وسط يف حتى الضغائن،
تقويم التشكل املغاالة يف واملعادية للغرباء. إن السلبية الطبيعة
أنه عىل اآلخر متثل إىل والنظر سامَية، كقيمة دولة، إطار ضمن
هي املعتقدية، الرتبية يف العسكرية القيم وتأثريات األكرب، الرش

.‹Tamarin 1973: 189› التمييزية إضافية للنزعات مصادر
الرتبوي للنظام شديًدا اهتاًما كان إليه  توصل ما أن إىل َمتَرين  وخلص 
هذا بحثه عليه جلب لقد منه. يتعلموا  لكي للمسؤولني  ودعوة  اإلرسائييل،
(فضيحة اسم املسألة عىل أطلق حيث إليها، يسع متوقعة مل غري سيئة سمعة
إىل وجهها رسالة ويف أبيب. تل  جامعة يف  كرسيه فقدانه إىل  وأدت َمتَرين)
يشوع ضحايا آخر يصبح بأن حيلم يكن مل إنه  فيها  قال  اجلامعة  أمناء جملس

.‹Tamarin 1973: 190› أرحيا عىل استوىل عندما
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والسالم، واالستعامر ‹الكتاب›، (2 ،5 ،1 ،1
موضوع عن الالهوت وعلامء ‹الكتاب› علامء بني اجلاري النقاش  يتميز
فلسطني اليهود واستيطان القديمة، العهود يف يف كنعان إرسءيل بني استيطان
املتعلق فاخلطاب احتالهلا. قبل املنطقة  سكان إغفاله يف احلارض، الوقت  يف
أو: الرب» عند من هبة مثل:«األرض حمددة موضوعات يتناول  حالة  بكل
بني مع التعاقدي هيوه لعهد  إنجاًزا واستمالكها األرض عىل «االستيالء
إرسءيل بني «اعتقاد فإن توينبي آرنولد وكام الحظ نفسه، الوقت يف إرسءيل».
لإلنجليز أقر الذي هو الكنعانني» إبادة عىل حضهم هيوه بأن كتابًيا  املسجل
االستيالء للهولنديني وأقر وأسرتاليا، وإيرلندا الشاملية أمريكا عىل االستيالء
وللصهاينة االستيالء بولندا، عىل االستيالء وللربوسيني إفريقية، عىل جنوب
(بالسكان االكرتاث انعدام إن .‹Toynbee 1954: 310› فلسطني عىل
الذي االستعامري واحلقد  األوربية املركزية تأصل عمق  يعكس األصليني)
see› الكتابية الدراسات فرع وكذلك كافته، الرسمي التأريخ فعًال جيسد 

.‹Whitelam 1998
وجنوب الالتينية، (أمريكا من كل إقليم التحرير الهوتيي فإن ذلك، مع
نضاهلم يف اخلروج قصة  أدخلوا قد الخ) والفلبني،  اجلنوبية وكوريا إفريقية
القصة فقّراء  والديكتاتورية.  واإلمربيالية االستعامر  ضد والشاق الطويل
الروح رفع عىل القصة تلك بقدرة بسهولة ويتأثرون العزاء جيدون الكتابية 
خمتلًفا طابًعا تأخذ اخلروج، قصة إىل نظرة املرء لكن املضطهدين. عند املعنوية
خمتلفة عديدة ثقافات نظر وجهة من أي وجهة نظر ’الكنعانيني‘ من عندما تقرأ
[نحت اهلناِدرة سواء أكانوا دينية، إمربيالية أججته استعامر ضحايا من كانت
’النارش‘) يف املؤلَّف يف هذا وردت أينام عليهم وتدل اهلنود احلمر، كلمتي من
نيوزيلندة، يف  املاوريني األصليني أم السكان والالتينية، الشاملية األمريكيتني
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أم إفريقية، جنويب يف والسان اخلوخيوي أم األصليني،  أسرتاليا وسكان 
فلسطني. يف الفلسطينيني

اإلشكالية عتيق نعيم القس الفلسطيني  التحرري  الالهويت طرح  لقد
منطقته، يف اخلروج تطبيق نموذج إمكانية حيث تبدو للنظر، الفت بأسلوب

جًدا(8). طبيعية سواها، دون
النصوص من جزًءا أساًسا [إرسائيل] الدولة قيام قبل العهد القديم، ُعد
قرأ الدولة، قيام فمنذ له. والشاهدة يسوع إىل املسرية املسيحية املقدسة
بشكل صهيونًيا نًصا القديم العهد واملسيحيني اليهود املؤوّلني بعض
للفلسطينيني منفًرا نًصا يكون أن من فيه اقرتب الذي إىل احلد أساس،
املسيحيني، من العديد يطرحه الذي األساس السؤال إن املسيحيني.
كلمة القديم العهد يكون أن يمكن هو:’كيف ال، أم به سواء جهروا
املسيحيني الفلسطينيني معاناة االعتبار بعني أخذنا ما إذا الرب، 

.‹Ateek 1991: 283› ْهَيْونِيَّة؟‘ الصِّ دعم واستخدامه يف

بأهنا  (Kwok Pui-lan) الن بوي كووك  الصينية  الالهوت  عاملة تعرتف
آخرين سؤالني تطرح نفسه الوقت ويف  السؤال، ذلك عن  إجابة متلك ال
الكنعانيني، َقَتل بإله أؤمن يمكنني أن اآلن؟ وهل امليعاد أرض أين إضافيني:
Kwok 1995:› الفلسطينيني؟  رصخات إىل  عاًما أربعني منذ ُيصغ  ومل
وطن حتى  أو  الوطن، هي بأهنا امليعاد  أرض تعريف من  حتذر وهي  .‹99

اآلخرين.
للتحرر، سامًيا مصدًرا ما ينظر إليه مرجًعا عادة الذي ‹الكتاب› لعب لقد
فهمها، يمكن وألسباب احلارض.  يف كام املايض يف لالضطهاد، دستور دور 
عىل معظمها يف والدينية السياسية اخلطابات بني التكافلية العالقة وتركز
نموذج تطبيق أخرى شعوب بمقدور  كان فإذا وفلسطني. ْهَيْونِيَّة الصِّ حالة
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"احلقوق" ادعاءات  إىل باللجوء والنهب األرض عىل يف االستيالء ‹الكتاب›
حار بتأييد وحتظى قانونية فريدة وضعية مع اليهود تنسجم فحقوق املشاهبة،
مثرية يف بطريقة مرسحية عن الرابط الديني السيايس التعبري تم وقد الغرب. يف
والرئيس رابني رئيس الوزراء الرئيس كلنتن عندما قدم م) 1993 /9 /13)
تعّهدا كال الشعبني العامل أن أمام أعلن فقد األبيض. البيت حديقة يف عرفات
لتقرير وطبًقا والقرآن و‹الكتاب›». التوراة «جتسده قيم مستقبل يف باملشاركة
النوم الرئيس  يستطع مل ‹Washington Post بوست ‹واشنطن صحيفة  أوردته
مزيد إىل حمتاًجا أن يكون خطابه خشية التوقيع، عىل موعد  السابقة الليلة يف 
سفر قراءة وأعاد ذلك اليوم صباح من الثالثة يف الساعة فاستيقظ من اإلعداد.
فكان .‹Prior 1994c: اجلديد ‹20 العهد من مقاطع وكذلك يشوع بأكمله،
التقاليد وفق ‹الكتاب› إىل املستند الوعظ من خليًطا النهار يف خطابه أسلوب
يف رابني املقتول الوزراء رئيس استشهد الذكية. كام السياسية واملناورة املعمدانية
فيام يسأل أن املرء التاريخ، عىل االعتبار بعني آخذين لكن، خطابه بـالكتاب.
العدالة لتعزيز و‹الكتاب›» «قيم التوراة والقرآن االعتامد عىل باإلمكان كان إذا

اإلنسان. حقوق أسس وتدعيم والسالم،
مع يتعامل أن املتحدة  الواليات  رؤساء من آخر رئيس عىل  وكان
فعندما الكتاب.  نموذج ومتطلبات اإلنسان حقوق إمالءات بني التضارب
واملفتونني اإلنجيليني املسيحيني األمريكيني  األصوليني كارتر الرئيس صعق
الفلسطينيني) (وطن كلمتي مستخدًما اإلنسان، بحقوق باهتامماته باألصولية
من موقع كاملة صفحة إعالن من م) ظهر 1977) يف آذار عام له خطاب يف
سبيل عىل يقول، املتحدة،  الواليات أنحاء كل يف بارزة، إنجيلية شخصيات

اآليت: املثال،
وحق الكتابية بالنبوءة إيامهنم اإلنجيليون لكي يؤكد الوقت اآلن، حان
Evangelicals Concern for› املقدسة األرايض يف إرسائيل الساموي
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Israel’, Paid Advertisment, the Christian Science Monitor,

.‹3. November 1977
األمريكية قضايا املتحدة الواليات الربوتستانية يف الكنائس  تبني  بدء مع
املؤيد اللويب ركز  الفلسطينية، التحرير منظمة ودعم الثالث العامل  بلدان
و(60) (50) بني عددهم يراوح الذي األمريكيني اإلنغليكان عىل إلرسائيل
ُربرتسن بات  (Televangilist) التلفزيوين اإليفانغييل الداعية وفرس مليوًنا. 
بأنه يأيت م) 1982) يف عام للبنان الغزو اإلرسائييل الحًقا (Pat Robertson)
حدًثا اإلرسائييل اهلجوم فكان الزمن. هناية حول الكتابية النبوءة تطبيق وفق
الرئيس مع  هاتفية مكاملات إجراء عىل األمريكيني وحّث عرصًيا. يشوعًيا
تلك يف ‹O’Neill and Wagner 1993: 84› إرسائيل حرب لتشجيع ريغان 
لتالوة التلمود إىل لبنان اجليش ِرسِكن الذي رافق شلومو احلاخام كان األثناء،
أمضوا املعارك، من االسرتاحة إبان  أهنم، حقيقة من التأثر بالغ اجلنود عىل
see› اللبناين الكرز ثامر قطف هلم احلق يف كان إذا فيام يتناقشون طويلة ساعات

.‹Bermant 1994
احلارض وقتنا يف مقبول غري الكتايب النموذج فيه يكون حني ويف
الرأي من  كبري قطاع  بدعم يتمتع أنه إال جريمة، اقرتاف لتسويغ 
غولدشتاين باروخ  الدكتور أقدم وعندما املتدينة. اإلرسائيلية األوساط يف
الواليات يف رفعة التوراة تعليم مدارس أكثر خريج وهو (Baruch Goldstein)
يف اخلليل يف اإلبراهيمي احلرم يف مصلًيا (29) قتل عىل األمريكية، املتحدة
مقولة عن املدافعني حتى واسًعا. اشمئزاًزا فعله واجه م) 1994 /2 /25)
الرشيرة العنف أعامل من صدمتهم عن وا عربُّ السامء) من أرسلت (التوراة
يسأل ومع ذلك، يصعب وصفها. التي العبادة، يف املستغرقني املصلني ضد
تفويض ساموي أنه ذلك املقدم عىل من السلوك النوع من هذا عام يميز املرء
االستعامر من خمتلفة أشكال تبني صحة ومدى التوراة، تقاليد بعض يف
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أسهم ربام حد أي  إىل ويتساءل املرء  ويستغرب التقاليد؟ تلك واإلمربيالية
بقراءته ُيوَىص الذي أستري سفر خاص  وبشكل  يشوع، وسفر التثنية سفر
وقد للعامل غولدشتاين(9) يف نظرة اليوم، ذلك صادف الذي الفوريم يف عيد
القراءة عىل كبري  بشكل يتكؤون الذين الصهاينة بعض تأييد أعامله لقيت

احلرفية لنص الكتاب.
خاصة بصورة الشكل املقزز هذا رابني ترك الوزراء رئيس من املؤسف أن
أن املحزنة، املفارقة ومن  توبيخ. دون املقدس للكتاب التطبيقي التأويل من
يف عقد السالم أجل من مجاهريي احتفال يف بالرصاص رمًيا قتل نفسه رابني
القضية، عن استامع ألقواله أول 1995 م). ويف /11 /4) بتاريخ أبيب تل
عشية يوم قامت وقد من احلالكا. دافعه أنه استمد عمري مغتاله يغال أوضح
أمام الية باملرابطة هيودية قبَّ جمموعة لالغتيال معدودة بأسابيع السابق الغفران
وإضاءة (phylactery, tefillin) متيمة ترتدي وهي رابني الوزراء رئيس منزل
Pulsa) نارية بَجلدات عليه  والدعوة البوق يف والنفخ السوداء الشموع 

مرتلني: (Denura

من نطلب رابني، لدينا إذن بأن باسم املشهور روزا، ابن وعليه، إسحق،
أرض يعيد ألنه لقتله الرشير الرجل أن يستلوا سيًفا هلذا التدمري مالئكة
Jewish Chronicle, 10› إسامعيل أوالد أعدائنا، إىل ويسلمها إرسءيل

.‹November 1995, p. 27

إىل األرثوذكسية  احلاخامية ساكس، الربيطانيني احلاخاميني كبري دعا
التوراة أعطيت لقد  اليهودية:  القيم  بالفعل تدرس  كانت إذا  فيام  تتساءل أن
والسالم». والرمحة الرأفة إلجياد بل باالنتقام،  الغليل  تشفي  لكي «ليس
الراسخة الدينية العقيدة أصحاب  واجب من إن  مؤكًدا: القول يف ومىض
كمسألة نحن، وعلينا الديموقراطية. العملية عن املدافعني أقوى يكونوا أن
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Jewish Chronicle› الكراهية قطًعا لغة أن نرفض عالقة باملبادئ اليهودية، هلا
ساكس احلاخام كان إن غري الوضح واألمر .‹10 November 1995, p. 56
اليهودية من املحدد  الشكل  ذلك من أكرب بدرجة التنوير فلسفة لقيم َمديًنا 
عمري حماكمة انتهت وقد  بحرِفّية. ‹الكتاب› نص تقرأ التي  األرثوذكسية
والنطق إدانته يوم ويف يف (27/ 3/ 1996 م). شهور مخسة التي استغرقت
توراة أجل من كان فعلته، ما أن:«كل هدوء وبكل للمحكمة، أكد باحلكم،
الرب من هبدي كانت أفعاله إن وقال  إرسءيل».  أرض أجل من إرسءيل،
عن التنازل ليهودي مغفرهتا  يمكن ال التي األمور  فمن اليهودية. والرشيعة 
عنده إن كان ُسئل وعندما هيوه. إياهم منحها التي إرسءيل أرض من جزء أي
أن مع هبذا العمل، القيام سوى أي اختيار أمامي يكن عمري:«مل رّد يقوله، ما
بشعب سيلحق الذي الرضر ألن لشخصيتي، الفطري مع امليل يتعارض هذا
لدفع الثمن» استعداد أتم عىل هذا العمل وأنا ارتكبت لقد ُيمحى. ال إرسائيل
مقاطعة القايض حاول  .‹Derek Brown, The Guardian, 28.03.1996›
ختمها، دقائق، والتي مخس التي استغرقت مداخلته خالل عدة مرات عمري

هيوه». بالقول:«فليساعدك القايض، إىل وهو ينظر
إال قمة جبل ليسا وغولدشتاين عمري فإن الكتابية، التأويالت فيام خيص
ساموي تفويض اعتامًدا عىل االعتداءات تسوغ التي باحلرفية اجلليد املتمسك
مقررات يف سواء  للكتاب، احلريف للتأويل املتواصل التعرض إن مزعوم. 
عليه يعرس والتلمودية، الكتابية املدارس بعض عرب أم اإلرسائيلية، املدارس
إىل والنزعة األجانب من  واخلوف عنرصية مواقف إىل االنحدار  يتفادى أن
وخاصة كاٍف، دليل يتوافر ذلك، عىل عالوة   .‹Newman 1985› العسكرة
إىل اللجوء عىل املسيحية، البالد يسمى عام املنبثق اإلمربيايل االستعامر تقاليد يف

الالإنساين(10). السلوك لتسويغ املقدسة الكتابات
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الكنعانيني بعيون ‹الكتاب› قراءة (3 ،5 ،1 ،1
هلا. سنًدا يكون أن ‹الكتاب› من املعارصة التحررية الالهوتية العقائد تنتظر
تامة بأرحيية تالئم مفهوم التحرر التي الطروحات سلسلة نتبني صعًبا أن فليس
أليست ذلك، ومع إلخ). يف مرص وبابل.. االضطهاد من التحرر ذلك: (مثال
أن اخلروج سفر يف التحرير إله ‹الكتاب› تستوجب من لنص القراءة املتناسقة
بال راحة  املشكلة هذه أوجدت كنعان؟ احتالل عند املضطِهد  اإلله يصبح
يمكن التي البينة الصفات قال:«إن عندما الشاملية أمريكا هناِدرة أحد عند
الكنعانيني، إىل العائدة  هي األصليون األمريكيون السكان معها يتامهى أن
بعيون اخلروج قصص أقرأ امليعاد. فأنا أرض يف يعيش الذي كان ذلك الشعب

.‹Warrior 1991: 289› كنعانية»
أراضيهم بالقوة يف من معاناة أولئك الذين انتزعوا تعكس ال تتوافر أدبيات
روايات لدينا وليس املقتَلعة، الشعوب مراثي نملك ال أننا القديمة. كام العهود
كان الذي الدور  املرء يستعرض وعندما رافقها. الذي التمزيق عن مستقلة
فإن واالستعامرية، اإلمربيالية املشاريع  دعم يف الالهوت وِعلم ل‹الكتاب›
أن يمكن خمتلفة تارخيية فرتات إىل تعود عديدة مناطق من أمثلة يعي املرء
فرتات تعود إىل مناطق، ثالث أركز عىل اخرتت أن العملية. وقد تلك ترشح
دينية عقيدة دعم منها واحدة كل يف االستعامرية العقيدة اكتسبت خمتلفة،
والتوغل عرش، اخلامس القرن يف الالتينية أمريكا غزو نموذج فاخرتت حمددة.
والنتائج م) 1652) عام يف إفريقية جنوب يف الكاب مستعمرة يف األفريقاين
واالستعامر والعرشين، عرش التاسع القرنني يف ذلك عىل املرتتبة والتداعيات
أية يتناولوا أن لآلخرين وأترك القرن. هذا يف لفلسطني الصهيوين االستيطاين

اإلمربيالية. نامذج املشاريع سلسة من منتقاة أخرى جمموعة
التوغل خيص ففيام طويًال: األسايس الظلم تأثريات تدوم إقليم، كل  يف
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أهنم: إىل  (Aiban Wagua) واغوا أيبان  خلص الالتينية  أمريكا يف األوريب
:1990› وأمل»  بحرسة حترتق الشجرة زالت وما اجلذع، يف النار  «أرضموا 

.‹48
سجلت إفريقية جنوب إن القائلة احلقيقة العنرصي يضم الفصل إرث إن
مستوى السود حتت السكان ثلثي يعيش حيث العامل عدم مساواة يف نسبة أعىل
املعدمني. هم من ماليني نسمة تسعة وإن به، املعرتف للمعيشة األدنى احلد
‹الكتاب› شغله الذي املوقع املركزي إفريقية جنوب يف السود ويدرك اُألنس
اعتنقوا أهنم املفارقة  ومن واستغالهلم. القومي واضطهادهم  استعامرهم يف
استغالهلم. نص الذي شكل و‹الكتاب› مستعبدهيم، ديانة هي املسيحية التي
غري لقضايا دعًام ُوظف ‹الكتاب› أن فيه  جيدون الذي الوقت ذلك، ويف مع
احلرية. عن الباحثني للناس حقيقية معضلة يشكل أنه يدركون فإهنم عادلة،
بطبيعتها وثيقة اضطهاد ‹الكتاب› السود إفريقية شباب جنوب من عدد ويعد

عنه. التخيل إىل حتى ويدعون جوهرها، ويف
املعارصة التطورات حوَل والالهوتية  الدينية التعليقات من فيض وثمة
قيام من التحتي للجانب بخجل حساسية ُخلقية تعكس إال أهنا يف فلسطني،
فلسطني. يف األصليني السكان العرب متزيق وحتديًدا اليهودية، دولة إرسائيل
من اإلقليم ناقصة هذا خيص فيام الهويت وكتايب أساس عىل والنقاشات املبنية
واملؤسسات اإلنسان حقوق هيئات التي تعنى هبا القضايا بتلك اهتاممها حيث
ألن نظًرا أيًضا، مفزًعا بل فحسب، مستغرًبا األمر ذلك وليس  اإلنسانية.
بإظهار األمر  يناقشون فتئوا ما صعيد  كل يف والالهوتيني الكتابيني  العلامء
1948) يف عام اليهود اإلرسائيليون حيتفل به وما القمع. ضحايا حساسية جتاه
املسيحيني وبعض اليهود من كثري إليه ينظر وما االستقالل أنه حرب عىل م)
طرد عنت التي النكبة  الفلسطينيون َيعده ‹الكتاب›، نبوءة حتقيق  أنه  عىل 
اإلرسائيليني، فعودة دولة إرسائيل. خلق الفلسطينيني لصالح السكان غالبية
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معاناة كربى الكتابية‘ تالها النبوءة و’حتقق املقدر‘ الساموي  ’احلق ُعدَّ الذي
و1967 م، األعوام (1956 يف مزيد من احلروب فيها نشوب اإلقليم، بام يف
م، 1993) عامي يف لبنان عىل كبريين وعدوانني م) و1982 م، و1973 م،

م). 1996 و
موضوعة واملسيحيني  اليهود ‹الكتاب› أساتذة أمهل قريب، وقت حتى
النسبي (األكاديمي) الصمت حتمل مسؤولية املمكن غري من وبينام األرض.
حال، كل وعىل األخري. االهتامم أسباب اكتشاف اليسري فمن املايض، يف
فلسطني، فإنه يف املعارصة لألحداث اخللقية االعتبارات يف املرء يدخل عندما
إن القائل فالرأي التجوال فيه. مسموح غري (أكاديمًيا) جماًال يتعدى الواقع يف
عام ولسياساهتا منذ املعارصة إرسائيل دولة رشعًيا لقيام صًكا قدم ‹الكتاب›
واليهودية ْهَيْونِيَّة الصِّ املسيحية األوساط يف اإلقناع، ليس من هو م) 1948)
املسيحي الالهوت يف الرئيس االجتاه  داخل يف أيًضا بل فحسب، ْهَيْونِيَّة الصِّ
املسألة ملناقشة حماولة أية أن املؤكد من حيث اجلامعية، الكتابية  والدراسات
شاملة مكتبة  هنالك أخرى، ناحية من قوية. معارضة تأكيد بكل ستواجه 
أرضية عىل جيري اخلطاب هذا أن ’علامنًيا‘ إال املحتلة واملناطق إرسائيل توثق
وتقريًبا اإلنسان، بحقوق املتعلقة والتوجهات الدويل وخمتلف املبادئ القانون
احلالة هذه إن الالهوتية. أو الدينية رصحية لالهتاممات إشارة وجود أية دون
حد إىل املمكن اإلطمئنان غري  من أن االعتبار بعني  آخذين جزئًيا، مفهومة،
الكتابية والالهوتية. التعاليم جمال يف العلامنيني أولئك قدرات إىل أيًضا معقول
بطريقة ولو يعرتفون،  األوسط  الرشق داريس  مجيع أن وبام حال، كل عىل
هذه فإن املنطقة، يف الالهويت أو الديني االنغامس تداخل بمغزى المبالية،

مقبولة. غري (األكاديمية) الثغرة
األوريب االستعامر حمرك التي كانت العقيدة يف الديني العامل أناقش سوف
القومية مصالح الكتايب أحترى كيف خدم النموذج وسوف الالتينية. ألمريكا
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املنفصلة‘. إىل ’التنمية املرتكزة سياساهتا فرض إىل الناشئة الساعية األفريقانية
ْهَيْونِيَّة، الصِّ يف متعمق لكنه سطحًيا، كان الذي الديني الدافع أخًريا وسأتفحص
واحدة كل أتفحص وحني م). عام (1967 حرب بعد أساًسا والذي أصبح
الالهويت التأويلني دور عىل االهتامم أركز فسوف عىل حدة، الثالث املناطق من

حدة. عىل منطقة كل يف والسياسية االجتامعية دعم التحوالت والكتايب يف
حقوق اإلنسان، قضايا جتاه احلساسية املرهفي الالهوت علامء عدًدا من إن
فبينام مأزًقا. عىل ‹الكتاب› يواجهون كلّية تقاليدهم تعتمد الذين أولئك خاصة
عن يبحثون ونراهم استخدم أداة قمع. املقدس، يرون كيف جيّلون النص هم
يف ‹الكتاب› وليس توظيف كيفية يف تكمن املشكلة القائل إن الرأي ملجأ يف
للمفرس اخلاطئة امليول الالإشكايل إىل النص الكتايب عن اللوم دفع ويتم ه. َنصِّ
إىل واحلارض املايض من أمثلة وتشري املشكلة. يتحاشى "احلل" إن هذا الكتايب.
سأتفحصها التي األمور وتنتمي واستمرارها. للمشكلة اخللقية انتشار اجلدية
الكتابية، للتأويالت خمتلفة وتقاليد خمتلفة أقاليم وإىل تارخيية خمتلفة حقب إىل
نفسه. ‹الكتاب› صميم  يف اخللقية املعضالت بعض  عىل الضوء وتسلط
التفسريات يف نفسها ترشك  الكتاب يف موجودة  عديدة تقاليد أن وسيتبني

املوروثة. القمعية طبيعتها بسبب حتديًدا القمعية، والتطبيقات
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عىل االستيالء االستعامري (2
األرض تقاليد
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الالتينية وأمريكا االستعامر (1 ،2

ورودهم تعيش «لكي يدعوا
وابتلعـوها» ورودنـا أتلفـوا

ألمريكا األوريب املايا "االكتشاف" شاعر من هبا قوم التي الكيفية هي هذه
وهو واغوا،  أيبن  الكاثوليكي، الكاهن ر ُيذكِّ .‹see Beozzo 1990: 88›
عليهم مواجهة احتفاالت بنام، القراء الذين حتم من الكونا هنادرة من مواطن
و(أمريكا) ياال) (أبيا  مها اسمني بوجود أمريكا الكتشاف  اخلامسة املئوية
يزالون ما والذين األصليني، بالسكان (اخلاص كونا  تاريخ مها: وتارخيني
األجانب). (الذي كتبه أواغا وتاريخ احلياة) عىل قيد البقاء أجل يناضلون من

األصليون؟ السكان سيحتفل وبامذا
املمكن من كان إن مسألة فإنه األصليني، السكان تاريخ  خيص فيام
ضد العرقية باإلبادة أو وباملذابح وبالعنف بالتهميش االحتفال
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بإمكاننا أنه نعرف األصليني السكان فنحن األصلية. ياال أبيا جمتمعات
قيد عىل البقاء سبيل يف تلني ال وبعزيمتنا التي بمقاومتنا فقط االحتفال

.‹Wagua 1990: 49› حييط بنا الظالم الذي رغم احلياة

أوُربا. تراها كام كانت األحداث التي وقعت أوًال نستذكر دعونا

م)(1): 1492) األول عام 12 ترشين (1 ،1 ،2
وسواحلها أمريكا "اكتشاف"  

من فرديناند كل تعهد م) 1492) عام غرناطة يف املسلمني يف هزيمة فور
ومعه رأى الذي  َكَلْمبس ْكِرْسُتَفر بدعم القشتالية وإيزابيال األراغوين
يوم باهاماس تدعى  جزر سلسة من جزيرة سفن، ثالثة عىل  بحاًرا تسعون
السلفادور. ندعوها أرض عىل نزل وقد م). 1492 أكتوبر ترشين األول/ 21)
الذي كلمبس، وجد وكوبا. هسَبنيوال من كًال الالحق أظهر االستكشاف كام
يف هسبنيوال، القيادة سهيل أراواك رأى سكان وكام ذهًبا اهلند، وصل اعتقد أنه
بسلسلة ماريا سانتا سفينة ارتطمت  أن وبعد (اهلنود).  صفة عليهم فأطلق
إىل وبِنتا السفينتان نينيا عادت بينام هناك، بحاًرا (39) بقي وحتطمت، صخور

م). عام (1493 يف أوائل إسبانيا
استحوذ الذي الذهب وكان أوُربا، يف كبًريا اهتياًجا كلمبس  إنجاز  أثار
برشلونة يف إيزابيال قابل حار عندما  استقبال لضامن  كافًيا يف هسبنيوال عليه
التي بالسابقة واقتداء الوسطى القرون عادات مع ومتشًيا م). 1493) عام يف
عىل اسًام يطلق أن السادس ألكسندر البابا من الُتِمس الربتغاليون، سجلها
3) يف باباوي بيان بإصدار  ذلك عىل البابا وافق حديًثا. املستكشفة األرايض
إسبانيا بني نزاعات قيام وملنع العام، ذلك من وقت الحق ويف م). أيار 1493
(563) حوايل يبعد شاميل جنويب خط حدود ومهي برسم البابا قام والربتغال،
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خيص اخلط ذلك رشق وكان األخرض. والرأس األزور جزر غرب كيلومًرتا
(Tordesillas) معاهدة تورديسالس ويف القشتاليني. إىل يعود وغربه الربتغاليني،
أكثر مساواة بتحريك تقاسم البلدان عىل وافق هذان م) 1494) عام يف املوقعة
عىل الربتغال فاستحوذت غرًبا. كيلومًرتا (2084) حوايل اجلنوب الشامل خط
Pedro) كربال ألفاريز بيدرو (1500 م) مع وصول عام يف الربازيل، منطقتها،
إىل احلمالت من بعدد كلمبس وقام الرشقي. الساحل إىل  (Álvares Cabral

1500 و1498 م، و1493-1496 م، 1492-1493) يف األعوام املنطقة
التي تلت االستكشافية البعثات من جمموعة أعقبتها م) 1502-1504 م، و
يف األخرى األنتيل الكربى وجزر هسبنيوال يف جهز االستيطان اكتشافاته. لقد
عمق للتقدم يف م) املستعمرين و(1519 م) عامي (1492 بني الواقعة الفرتة

البالد.

"االكتشاف" ثمن (1 ،1 ،1 ،2
األعوام بني آسيا من أمريكا شامل  إىل  األصليني اإلقليم سكان قدم
مضيق باسم: اآلن يعرف الذي الربي اجلرس عابرين م) ق 25000 - 40000)
منذ أنه األثري الدليل ويوحي سيبرييا.  عن أالسكا يفصل الذي  بِرينغ،
املرتفعات يف برشية جمتمعات ثمة  كان امليالد  قبل عام آالف عرشة حوايل 
بعض كانت بينام األنديز،  ووديان أمريكا ووسط للمكسيك الوسطى
بالسكان مأهولة أمريكا جنوب  وسهول الكاريبي  حوض من مساحات
دليًال عىل األقاليم تلك وحتوي كلمبس. وصول قبل سنة ألفي أقل من منذ
يف عام األصليني السكان عدد وقدر متطورة. حضارات وظهور بزوغ زراعة
نسمة، مليون وأربعني  ومخسة وثالثني مخسة بني يراوح بام م)  1492)
واإلنكا األزتِكيني تضم [قبلية] ملجموعات فسيفسائي خليط من يتشكل
Burkholder and› وغريها والتِشبتش والكاريب  واألَرَوكس واألروكاسيني
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جًدا متطورة ثقافات األصليون السكان طور وقد .‹Johnson 1994: 3
بعد اهلناِدرة إخضاع وجاء إلخ). واإلنكا.. وأزتِك، واملايا، وتولتك، (ُأوملِك،

قصري. بوقت للمنطقة األوريب االكتشاف
رجل (1500) املرة هذه (1493 م) وبصحبته عام هناية يف كلمبس عاد
واضحة. استيطانية أهداف ذوو دين ورجال دولة وموظفو بحارة بينهم من
وابتدع اإلتاوة. بدفع وطالبوهم املحليني املواطنني باستعباد املستوطنون بدأ
بموجبه املستعمرون  ُمنح الذي (encomienda / (اإلُكميندا نظام اإلسبان
والذي األرايض، تلك عىل املقيمني اهلناِدرة استعباد مع شاسعة أرايض
عىل ُفرض باملقابل، األرض. من  واسعة أجزاء الستعامر  رئيس  أداة أصبح 
اإليامن مبادئ وتلقينهم الكاثوليكية إىل وحتويلهم اهلناِدرة محاية املستعمرين
هنادرة وسيق .‹Harrison 1993: 106› األرقى األوربية  احلضارة ومناقب
تطاق ال وأخضعوا ملطالب الذهب، إىل مناجم بالقوة هيسبنيوال اإلُكميندا يف
أشكال تطبيق لقد تم جنسية. خدمات النساء، ومن الغذاء والعمل، توفري من
تم اهلناِدرة العبيد عدد شح وعندما  العبودية، فيها  بام السخرة، من خمتلفة
بسبب الضعف  أصاهبم الذين األراواك، عدد  بدأ منهم. بدًال أفارقة إحالل
(خاصة األوبئة وانتشار الشحيحة الطعام ووجبات القاسية العمل ظروف
إىل أدى حتى يتقلص م)  1519 عام يف  اجلزيرة وصل الذي اجلدري، وباء 
عرش السادس القرن منتصف يف  السكان من نسمة مليون حوايل تاليش

.‹Burkholder and Johnson 1994: 28›
ينضب هسبنيوال يف الذهب احتياطي بدأ م) 1503) عام حلول مع
قلص ذلك، عىل يف أماكن أخرى. عالوة جديدة موارد عن البحث وبورش يف
السكان وقام للسخرة، املتوافرة األعداد املحليني السكان عدد يف االنخفاض
أماكن يف رقيق عن بالبحث نسمة آالف عددهم حوايل عرشة البالغ اإلسبان
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بمنطقة أحلقوا الدمار قد املستعمرون كان م) 1529) عام حلول أخرى. ومع
االستغالل قواعد  أرسوا أهنم إال  فريمي، تريا من كبري  جزء ويف الكاريبي 
الرئيس اجلزء غزو وأصبح املنعزل مرحلة االستعامر انتهت لقد االستعامري.
ويف .‹Burkholder and Johnson 1994: 32- 33 › اليد بمتناول الرب من 
اإلسبان (الكونكويستادورس، املغامرون أحلق عرش السادس القرن منتصف
بحضارات هزيمة واملدفعية، اخليول ميزة  من مستفيدين الفاحتون) أي:
وبدأ الالتينية. أمريكا عىل حمكمة سيطرة إسبانيا ومنحوا  العظيمة اهلناِدرة
قبل حتى الالتينية، أمريكا  عىل بالتدفق والربتغاليون اإلسبان املستوطنون
تكن واملنزلة والسلطة. ومل الثروة عن باحثني جاءوا لقد اإلخضاع. استكامل
وقد دعم قضيتهم، الرب أن املنترصون املسيحيون فيها عد التي األوىل املرة
Burkholder› األمريكيتني عىل بدأو بالسيطرة عندما معهم اإليامن هذا أحرضوا

.‹and Johnson 1994: 32- 33
اآلخرين. عمل عىل عالة ليعيشوا نبيل بأسلوب (الفاحتون) جاء
ثروات كل رسقوا حيث املفضوح النهب عىل تقوم اسرتاتيجيتهم كانت
وغريها، والشيبساس واإلنكا األزتيك من لكل العظيمة اإلمرباطوريات
والذهب الفضة استخراج يف تكمن  طموًحا أكثر  أهداف نحو  والتفتوا
وكان توافر العمل الرخيص اهلناِدرة. أرايض من أجود كبرية أراٍض واقتطاع
يف جتمعات اهلناِدرة السكان حشد األساليب وقًعا أكثر وكانت عامًال حيوًيا.
أو (aldeias) ألِدياس اسم الربازيل يف عليه  يطلق ما أو  (congregaciones)
كان هيدف التنصري، لكنه عملية تسهيل ذلك من الغرض كان ظاهرًيا، قرى.
عدم هريسن ويعزو عىل أراضيهم(2). البيض حصول ضامن إىل األمر حقيقة يف
Harrison 1993:› األوريب للغزو األزيل  الظلم إىل احلارض وقتنا  املساواة يف

.‹108
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الشاق املفرط، والعمل وبسبب األوبئة احلروب يف اهلناِدرة قىض ماليني وقد
العامل. يف النقص ليعوضوا إفريقية من  الرقيق  جللب املستعمرين اضطر مما
يدر عبيًدا، مل اهلناِدرة جعل اُخللقية يف مدى اجلدل حول بعض كان يدور وبينام
اليشء عمل من الصواب إذا كان ما حول الهوتًيا، أم كان قانونًيا جدل، أي
األمريكيتني إىل جلبهم تم الذين عدد الرقيق ر وُقدِّ السود. مع األفارقة نفسه
وقد مليون إنسان(3). (11) عىل يزيد بام القرون األربعة مدار إفريقية عىل من
يف اقتصاديات الزراعة طورت التي العمل قوة اإلفريقية الرقيق جتارة وفرت
الالتينية أمريكا من األخرى األجزاء وكانت والكاريبي. وفنزويال  الربازيل
بدعم متتعت الرقيق مؤسسة أن الواضح ومن اهلندرية. للعاملة هاًما مكمًال

العام. والرأي والنبالء والدولة الكنيسة مشرتك من
أمريكا عىل فأكثر أكثر معتمًدا اإلسباين االقتصاد أصبح السنني، مر  عىل
ذلك بعد تنامى عام، ثالثمئة طوال االستعامري احلكم واستمر الالتينية. 
الثورية واحلرب  الفرنسية الثورة بُمُثل متأثًرا املستعمرات، يف السخط 
حروب إىل املطاف هناية يف وأّدى م) 1775-83) األعوام يف أمريكا يف
هبا وحلقت م) 1821) عام يف استقالهلا املكسيك فحققت االستقالل.
املتحدة الوسطى أمريكا إال أنَّ مقاطعات م) 1822) عام يف الوسطى أمريكا
والسلفادور غواتيامال إىل استقالل أدى مما م) 1838) عام يف تتفكك بدأت
عام حلول ومع م). 1841) عام يف وكوستاريكا  ونيكارغوا وهندوراس 
عن استقالهلا اجلنوبية أمريكا يف اإلسبانية املستعمرات  حققت م) 1844)

عن الربتغال(4). استقالهلا أعلنت الربازيل (1822 م) إسبانيا، ويف عام

الالهوت املسيحي القروسطى الالهويت: األساس (2 ،1 ،2
من الواسع املجتمع موقف يف املعارصة الفرتة يف األوربية املسيحية شاركت
األجنبية. والثقافات األجناس عىل وإنام عىل الطبيعة فحسب، ليس السيطرة،
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تاريخ واشتمل هنا، العميقة  جذوره  له األخري األوريب االستعامر تاريخ إن
مكان ثمة  يكن مل إذ اهليمنة ثقافة عىل  أيًضا الالتينية أمريكا يف أوربا  تدُخل
الغزو، منذ أمريكا يف مرتابطني والدين السياسة كانت باآلخر. لالعرتاف
Levine 1981:› والرشعية واملادي واملؤسسايت العقدي الدعم تبادال  حيث
جزًءا اجلديد، العامل يف ظهورها بداية منذ  الكاثوليكية، الكنيسة وكانت  .‹3
القوة مراقبة سلوك وظائفها إحدى وكانت االستعامرية. املغامرة يتجزأ من ال
وبرزت عنها. تقرير وتقديم ‹Lockhart and Otte 1976: 203- 207› املدنية
بمجمله االستعامري املرشوع يف الفرنسيسكان، وخاصة املتسولة، الرهبانيات

للتنصري. مراكز األديرة إنشاء عرب
لتقديم والكتايب الالهويت الدعم يف تقصري ثمة يكن مل ذلك، إىل إضافة
الوسطى القرون يف املسيحيون الالهوتيون تشارك وقد املعتقدية. األساسات
التقديس تضمن  واحد، بمفهوم  إرسءيل بني من الالهوت علامء مع
أن كالمها وادعى األرض. ذلك يف بام مؤسساهتا، وكل للدولة (الراديكايل)
والربتغاليني ولإلسبان زماهنم، يف لبني إرسءيل الرب من هبة كانت األرض
تضم الرب األرض ملكية Padrón›. إن 1975: اجلديد ‹42 العامل الحًقا يف

.‹Padrón 1975. 42› األرضية الكرة أرايض كل السياسية عىل السيادة
مناحي من منحى كل الدين غزا القديم،  العهد  فرتة يف  احلال هي وكام
للبابا، أن والقانونيني الالهوتيني غالبية وعدت الوسطى. العصور يف احلياة
إىل ينظر أن وجيب قاطبة. األرضية الكرة عىل السيادة املسيح، نائب بصفته
البابا الوسطى: للقرون الدينية احلكومة مفهوم سياق يف البابوية املراسيم
األرض. وعىل  السامء يف سلطته عىل  املسيح ائتمنه الذي األرض سيد هو
قسم م) 1455) لعام (Aeterni Regis األبدي/ (احلكم  الباباوي فاملرسوم
عام مرسوم أما الربتغال. إىل حديًثا املكتشفة األرايض معطًيا اجلديد العامل
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(The Tractado de Alcoçoba / ألكسوبا  ديه  (تركتادو املسمى م) 1479)
كرتا (إنرت مرسوم إفريقية، وحدد يف املكتشفة املناطق عن كل فتخىل للربتغال
1493) عام السادس ألكسندر البابا أصدره الذي (Inter cetera divina / دفينا
الدخول خمولني الكاثوليك امللوك وكان املستعمرات. من إسبانيا حصص م)
امللحدين يف مناطق الكفرة احلقيقي اإليامن تزرع أن شأهنا من مقدسة حرب يف

.‹Lamadrid 1981: 337›
اإلهداء استهالل خالل من له حافًزا  الديني  العنرص كلمبس وعكس 

م): 1492 آب 3 (اجلمعة األوىل رحلته يف ملفكرته
املسيحية العقيدة أحبوا وأمراء ومسيحيني كاثوليكيني  سمّوكم، إن
وكل (Mahomet) حممد ملّلة وكأعداء تتوسع، لرؤيتها ويتوقون
أنا يرسلوين، أن املناسب من أن ارتأوا والذين واهلراطقة، الوثنيني
املمكنة الطريقة يف للنظر باإلنديز املسامة األجزاء إىل ُكُلْمبس، ْكِرْسُتَفر
from the original in Las Casas› املقدسة عقيدتنا إىل  لتحويلهم 

.‹1989 -94: 14, 41

أصبح الصورة  هبذه املسيح». يسوع  إهلنا «باسم مفكرته كلمبس استهل
معرض ويف الغزو(5). مرشوع ملجمل التسويغ اهلناِدرة تنصري الديني يف احلافز
دافع إن م) عام (1527 يف كاَزس بارُتُلميه ديه الس كتب تقديمه كلمبس،
مسيحية كنيسة سيؤسسون الذين اإلسبان، املستعمرين توطني هو كلمبس
Las Casas› والالمعة واسعة االنتشار املساواة السعيدة، ودولة وقوية، جديدة
املقدس، النص حتقيق اكتشافاته يف كلمبس ورأى .‹1989- 94. III, 359
التي (17 :65 (إشعيا جديدة» وأرًضا جديدة أخلق ساموات أنذا خاصة «وها
يف مرات هبا مخس استجار التي (4 :19 و(املزامري متكرر؛ بشكل يستشهد هبا
1). إضافة :21 يوحنا (رؤيا جديدة» وأرًضا جديدة سامًء رأيت و«ثم كتابه؛
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وعلم وإحساسه بالتاريخ لغة كلمبس املجازية تتمّيز عام، وبشكل ذلك، إىل
بني الفاصلة وبالفرتة املقدسة، بالنصوص عالقة ذات بكوهنا الكونيات،
وصفه (دراماتيكًيا) يف عنها التعبري ونبوئية، كام تم واجلديد، القديم العهدين
see Kadir› م) 1503 يوليو متوز/ 7) يف جامايكا يف التنويم نشوة حالة

.‹1992: 156- 59
Libro de las profecias بروفيثياس / الس ديه ‹ليربو يف كتابه يظهر وكام
ذات لنهاية العريضة  الصورة إطار ضمن مهمته كلمبس فّرس حًقا ‹shows

تنفيذ أجل (ومن صهيون جبل استعادة ذلك يف ُمدخًال األلفية، وبداية ذروة
راجل) ومئة ألف عرشة آالف متويل يف ذلك، أمل من يتمكن أن يف أمل ذلك
املعمورة، أجزاء لكل اجلغرايف االندماج تضم ‹see Kadir 1992: 202 -3›
كونية كنيسة بذلك الصادقة، مشكلة  العقيدة لنور قاطبة  اإلنسانية  وبتحويل
أراغون فرديناند العامل إمرباطور هيزم عندها سوف واحد. وراٍع واحدة لرعية
متجددة كنيسة مالئكي  بابا وسيقود صهيون، جبل عىل الكذاب املسيح
قادًرا يكون أن عساه من  ترى، احلساب. يوم جميء قبل مباركة ألفية إىل
املسيح/ رسالة «حامل كرستفر من أفضل بشكل العملية هذه مبارشة عىل

Christoferenes›»؟ Kadir 1992: 30- 32›
الدولة سلطة أساسات الكنيسة  مارسته الذي التنصري  أرسى  وهكذا، 
الرب مماهاة ومتت األصلية. الشعوب  ثقافة عىل السلطة ومنحها النّهابة،
العقدي األساس  التنصري قدم الربابرة. بالكفار والشيطان األوربيني بالغزاة
كالمها وكان األساس العسكري، واحلصان البارود قدم كام متاًما لإلخضاع،
وقد االقتصادي للمنطقة. احلقيقي للغزوات وهو اإلخضاع اهلدف خدمة يف
للحرب األسايس التسويغ (Decreto de Graciano) غراكانو ديه دكرتو استمد
التفويض عاكًسا وداود) وشاول والقضاة (يشوع القديم العهد من املقدسة
وإحكام قبضتهم املوعودة، األرض عىل مقدسة للسيطرة بشن حرب الساموي
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إدعاء خالل  من  عسكرًيا عدواًنا ذلك بكون الشكوك تلطيف وتم  عليها.
من عادلة، حيث حرب هي هبا الرب أمر التي احلرب اليقيني، بأن أغستني،

الرب ّرش. يكون يف املمكن أن غري
Libro II de las / سنتنثياس الس ديه  2 ‹ليربو خوان كتاب  كان
كهنوتًيا عالج من أول م)  عام (1510  يف باريس يف ُنرش الذي  ‹Sentencias

عامة، بعبارات املوضوع عالج أنه ومع الكفار. أرايض عىل االستيالء مسألة
ملصادرة تسويغ أول كان مثاًال. أمريكا هلنادرة اإلسباين إىل اإلخضاع أشار فقد
للمسيحيني حيق املنطلق: تبشريي األصليني، السكان وإخضاع أراض مأهولة
مع ومتشًيا ذلك،  عىل عالوة اإلنجيل. دعوة  نرش هبدف السالح إىل اللجوء
ألحكام إخضاعهم فإن الطبيعي، النزوع عبيد الربابرة إن القائلة نظرية أرسطو
كان حيث األفكار القبول العام بتلك كان أمر مسوغ. هكذا املسيحية املبادئ
املحليني املتطلبات للمواطنني قراءة م) 1513) عام منذ اإلسبان من مطلوب
‹see Todorov 1984: 148› ترمجتها دون غالًبا معركة، أي قبل اهلناِدرة من

عىل: حتثهم والتي
املقدس األعظم واحلرب وسيدته، الكون صفّية بالكنيسة االعرتاف ..
منزلته، مالكي يف  سيدينا، وامللكة وامللك تلك، البابا، بصفته املسمى
فإذا الذكر.  آنفة اهلبة إىل استناًدا وأسيادها، والرب  اجلزر هذه وملوك
أنه، لكم  أؤكد ذلك تفعلوا مل  وإن تفعلون، فحسًنا  ذلك، فعلتم
مكان كل  يف حرًبا عليكم وأشن قوة بكل سأهامجكم الرب، وبعون
وأطفالكم، ونساءكم  أنتم آرسكم وسوف عليها،  أقدر وسيلة وبكل
مرّدها ذلك عن النامجة واملحن املوت أن عىل  وسأرص وأستعبدكم 
السادة هؤالء أو خطأ خطئي، أو جاللته،  خطأ أنتم، وليس خطؤكم 

.‹Kadir 1992: 86- معي ‹87 الذين جاءوا
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اجلدل يمثل  (Genessi Sepulvedae) ِسُبولِفديه غنِيسِّ  عند الالهوت إن 
مستقبًال. تنصريهم  أجل من أساًسا رشًطا اهلناِدرة ضد  احلرب يسوغ الذي
يف عام أطروحته أتم قد (1490 م) عام يف إسبانيا يف املولود ِسُبولِفديه وكان
لكن عدة، ألسباب هاًما الهوته كان  نرشها.  من ُمنع لكن م) 1545)
العقدي للواقع املسيحي اإلنجيل إخضاع  فيها من متكن التي الطريقة أمهها
عام، بشكل أوًال العادلة، احلرب ناقش رشوط وقد لإلخضاعات. والسيايس
عادلة. حرب لشن عامة رشوط ثالثة وهناك األمريكي. بالسياق ارتباطا ثم
محاية ثانًيا: بالقوة. القوة رّد إىل احلاجة النفس عن الدفاع مبدأ يسوغ  أوًال:
من ثالًثا: جائرة. بطريقة منه أخذت التي األشياء استعادة جتيز املرء حقوق
الرضورة، عند رابًعا: رشًطا وأضاف أعامهلم. عىل األرشار  معاقبة  املسموح
أوامر طاعة عليهم الطبيعي، وضعهم بحكم هم من إرغام السالح، باستخدام
كبار الفالسفة أن وقد ادعى اإلذعان. عىل سلطتهم لكنهم يرفضون اآلخرين،

سوغوا مثل هذه احلرب.
يتصدر األمريكي، السياق عىل عادلة حلرب العامة الرشوط تطبيق عند
الرشفاء الرجال حيكم أن الطبيعي من ألنه األول. املكان  الرابع الرشط
اإلسبان يمتلكون فإن ذلك، بخالف هم من اإلنسانية امليول وذوو واحلكامء
نواحي من دنيا مرتبة  يف ألهنم اجلديد، العامل برابرة حكم  يف الكامل احلق
وكاألطفال باإلسبان، مقارنتهم عند واإلنسانية والفضيلة والذكاء احلكمة
التمييز مبدأ بالتايل مطبًقا بالرجال، مقارنة وكالنساء بالبالغني، مقارنتهم عند
Politics› عبيًدا ولدوا الذين من أسياًدا ولدوا الذين ألولئك األرسطي
رأيه، وبحسب  الالتينية). إىل برتمجته ِسُبولِفديه  قام  مؤلف (وهو ‹1254b

ينتمون الذين باإلسبان مقارنة حًقا، الرببرية متوحشة ورشسة فإن األجناس
بل برابرة،  األصليني السكان  فإن ِسُبولِفديه، وبنظر رمحة.  أعظم عرق إىل
عليهم يفرض إضافًيا مسّوًغا ذلك كان لذا .(Hombrecillos) أقزام حتى
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عظيمة. منافع هلم السيطرة ستجلب هذه عليهم، ألن املتفوقني سيطرة قبوهلم
بالكاد الذين للربابرة، فائدة األكثر املنافع  سيجلبون  املتحرضون فاإلسبان 
إىل وشهوانية من خملوقات خاملة وسيحولوهنم برشية، كائنات صفة يستحقون
للشياطني وعبوديتهم من ضالهلم ختليصهم سيتم إنه وأضاف ورشفاء. أمناء
مؤرخ أوفيِدو، وقد ذهب احلقيقي. للرب ومتعبدين مسيحيني لكي يصبحوا
البارود استخدام أن ينكر يقدر ذلك:«من من أبعد إىل تشارلز،  اإلمرباطور

.‹in Todorov 1984: 151› رّبنا؟» إىل البخور حرق الوثنيني هو ضد
مواقف من ناجتة  االستعامرية للسيطرة املسوغة ِسُبولِفديه نقاشات إن 
(النظام يسميه مما مستمدة فإهنا عىل ذلك، وعالوة وجنسانية. وأبوية عنرصية
متنّور. خلقي  لالهوت  العليا القيم من  مستمدة كوهنا من أكثر الطبيعي)
السكان لتحرير  كعامل اإلنجيل بتوظيف  ستقوم  الكنيسة أن  عن وبعيًدا
وارتكاب اآلخرين عىل اهليمنة يسوغون كانوا الهوتييها بعض فإن األصليني،
عىل العليا لإلنجيل. القيم مظلة وضعهم حتت بذريعة اآلخرين بحق املذابح

االستعامري. للغزو عقدية دعامة صار التنصري ذلك،
من الصعب مل يكن يدرك أنه مواقفه وحججه فإنه املرء عن وعندما يرتاجع
ملواقفه. إضافًيا تسويًغا عرقية األكثر الكتابية التقاليد جيد يف أن ِسُبولِفديه عىل
اللذين والّالويني التثنية  ِسفري يف املألوفة املقاطع من بكثري استشهد وقد
بني وإحالل أرضهم من للكنعانيني العنيف الطرد ُمثل بالتفصيل يتناوالن
ممكن غري باإلنجيل ك بأن التبشري ومتسَّ الرب. من أمر عىل بناء حملهم، إرسءيل
تكن الرببرية مل اهلناِدرة وبأن وثنية املسيحيني، إىل سياسًيا الناس خيضع أن قبل
يف حقيقة كان املسيحية، باسم جاء ما إن رقيق. من أكثر يكونوا تؤهلهم ألن
اخلارجة االستعامرية الغربية، املسيحية عن آخر تعبًريا أمر أي من أكثر األمر
الشكل األعىل املسيحية تلقت شاميل إفريقية: مسلمي عىل انتصارها من لتوها

العلامنية. للسلطة الرشعية الدينية بدورها ومنحت هبا العلامين االعرتاف من
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فّج استغالل  حمض يكن  مل الدين دور  فإن  العميل، وبالتطبيق لكن،
العقيدة تعليم يساير خطوط واسع تواصل وفق استمر املحليني. لقد للمواطنني
دي األب بيدرو عىل ذلك يشهد كام الرمحة، بالرتبية وبأعامل مدعوًما املسيحية،
يف اإلمرباطور راسل حمرتف، غري فرنسيسكاين Pedro de) وهو أخ Gant) غنت
see›. ويف رسالة إىل Lockhart and Otte 1976: 213- م) ‹14 1532) عام
Juan) مورا ديه خوان األب م) يفصح عام (1574 يف كتبها إسبانيا يف أرسته
عن املقدسة، الكتب يف  وبرفسور أُغسطني اتباع  من راهب وهو (de Mora

أخيه أوالد من ألي النصيحة تقديم يف وورع حمرتف احلصيفة الفطنة من مزيج
التي املقدسة الكتب جمال  يف يستثمر ماله بأن من إسبانيا  املجيء الراغبني يف
يف سعره االستثامر يتضاعف هذا مثل أن هلم وأكد سالمنكا. يف حديًثا طبعت

.‹see Lockhart and Otte 1976: 213- 14› اجلديد العامل
عمل يف ّرسع الذي هو الدينية  املجموعات يف أعضاء وصول كان لقد 
الرهبان، يرسل لكي األول  تشارلز إىل مراًرا كورتيس توّسل وقد  التنصري.
الفرنسيسكان، وكانوا من راهًبا اثنا عرش م) عام (1524 من أيار يف فوصل
إليهم انضم ما  رسعان الروحي‘ ’الغزو يف البارزة املجموعة من  فريق  أول 
الكاريبي، مستعمرات يف فعًال الناشطني من كانوا الذين الدومنيكيون،
يسامح ال غيوًرا رًبا اإلنجيليني املسيحيني إله كان لقد األغستينيون. وكذلك
عام وبحلول ومستمًرا. نمطًيا الديانات املحلية تدمري صار وبذلك املنافسني،
السكان عملوا عىل تنصري راهب ثامنيمئة حوايل املكسيك يف كان م) 1559)
أن عىل أمل ونبالئهم، املحليني الوطنيني زعامء "هداية" إىل السعي طريق عن
املحلية اللغات الرهبان واستخدم املسيحية. العقيدة اعتناق شعبهم عىل حيملوا
والكيكيش اجلديدة يف إسبانيا والناهواتل أزتيك لغة وسيلة للتنصري، خاصة
سعداء الرهبان وكان البريو. يف  واأليامرا والكيتشوا  الوسطى أمريكا يف 
إفسادهم. خشية األوربيني،  عن منفصلني املحليني  املواطنني عىل اإلبقاء يف
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نشاطاهتم عىل اإلرشاف يتم  وبذلك مًعا، اهلناِدرة جتمع قرى الرهبان وأنشأ
باملسيحية اهلناِدرة من عدد وقبل الدينية. وكذلك واالقتصادية السياسية
النظام يف قوية وثرية ونافذة مؤسسة الكنيسة ما أصبحت  ورسعان بحامس.
خالل األوربيتني واحلضارة للثقافة معقًال وأصبحت اجلديد، االستعامري 

االستعامرية. احلقبة

أصوات خمالفة (3 ،1 ،2
ما خاصة  الكنيسة، داخل مغايرة أصوات  احلال، بطبيعة  هناك، كان
هثبنيوال من (Antόn de Montesinos) مونتِثينوس دي أنطون األب قاله
إليه املشار النص عن م) 1511) ثانية املسيح جميء موعظة يف (Hispaniola)

فيها: املرسد قال يف
ومتوتون وتعيشون املميتة، اخلطيئة تعيشون أنكم يعلن الصوت هذا
قولوا األبرياء. الناس متارسونه بحق الذي واجلور القساوة بسبب فيها،
الفظاعة هبذه أوضاع يف اهلناِدرة هؤالء تبقون وأية عدالة حق باسم أي
عىل املقيتة مثل هذه احلروب  بشن قمتم أية سلطة وباسم  والعبودية؟
أحًدا، تؤذي ال بسالم أرضها عىل تعيش كانت التي الشعوب، هذه
تكن مل والذبح  املوت من بألوان الواسعة األعداد هذه مثل وأبدتم
تزويدهم دون ومنهكني، مقموعني عليهم تبقون وكيف معروفة أبًدا؟
الزائد العمل  بسبب ذلك كل مرضهم، عند إغاثتهم ودون بالطعام 
من أوليس فيموتوا، باملرض ليصابوا عليهم، تفرضونه الذي املضني
يومًيا عليه وحتصلوا الذهب عىل تستولوا تقتلوهم، لكي أن األفضل
from Bartolomé de Las Casas’account in Historia de las›

.‹Indias, bk III, ch: 4
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الروحي اهلناِدرة لرفاء التفاهتم لعدم املصّلني انتقاد يف ُمنتثينوس ويميض
هؤالء ويسأل:«أليس  اإلنُكميِندا) نظام يف إنُكمنِدرو  عاتق عىل يقع (الذي
سكان بذل كيف كاَزس الس ويستذكر عاقلة؟» يمتلكون أرواًحا أال بًرشا؟
إىل الكنيسة وعادوا أقواله، عن أنطون يرتاجع األب لكي ممكن كل جهد املدن
ُمنتثينوس كّرر حال، كل عىل ذلك. يسمعوا أن متوقعني الالحق، األحد يف
العبيد اهلناِدرة بأن (4 - 2 :36 أّيوب ) أليهو يف كلامت خمتاًرا هذه املرة اهتاماته
بل األرشار، عىل ال ُيبقي الرب بأن وطمأن احلضور بجور وطغيان. عوملوا
يترصفون عندما امللوك  خطيئة اخلطيئة أن وأعلن حقوقهم. املبتلني يعطي

.(12 - 10 :36 بصالفة (أيوب
(Bartolomé de Las Casas 1474 -1566) كاَزس الس ديه بارُتُلميه قّدم
edited› هلنادرة أمريكا البشع االستغالل عن دقة الالهوتية االنعكاسات أكثر
التعليم سلطة األمور، ُتظهر عند تقويمه وقعت التي فالتغريات .‹1989-94
التنبؤ يمكن الذي األوريب اإلخضاع من موقفه إن املرء. قيم عىل التأثري يف
رحلة يف عداد وأخوته كاَزس وكان والد الس جوهري. فيه تغيري به حصل
وتم م). 1502) عام  يف  هسبنيوال إىل وصل هو كان وقد  الثانية، كلمبس 
ترسيمه تم قسيس أول وكان م) 1512) عام يف هسبنيوال يف قسيًسا ترسيمه
خاص كقسيس دي نرفايز بنفيلو رافق م) 1513) عام ويف اجلديد. العامل يف
بظلم مقتنًعا بات م) 1514) عام ربيع ويف لكوبا. اإلسباين اإلخضاع خالل
اعرتاه فقد اهلناِدرة، من عبيًدا  يقتني  كان شخصًيا  أنه  ومع اإلسباين، الغزو
21 :34 سرياخ بن يشوع يف ( املتمعّنة قراءاته بقوة من خالل متأثًرا التحول

.‹see Historia de las Indias 3: 79 -80› (72 -
كانون يف اهلنود. عن الدفاع عىل العزم اإلنكوميندا وعقد يف أمله وقطع 
معاملة سوء عىل اإلسبانية املحكمة أمام احتج م) 1515) عام  من  األول
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1516) عام يف الس كاَزس عنيِّ .‹Historia de las Indias 3: 84-85› اهلنود
املجلس إىل انضم م) 1522) عام األول كانون يف للهنادرة‘.  ’حامًيا م)
دومينيكانًيا ديًرا م) 1527) عام هسبنيوال، وأنشأ يف يف الدومينيكاين الكهنويت
Historia de las› مؤلفه  كتابه يف وبارش (Puerto de Plata) بالتا بويرتودي يف
عاد لكنه املكسيك، يف تشيابا ملدينة مطراًنا ب م) ُطوِّ 1544) عام يف .‹Indias

إىل أيلول متوز ومن دائمة. إقامة متخًذا منها مقر إسبانيا إىل (1547 م) عام يف
سيبولفيدا مع اإلسباين، الغزو تسويغ َمَلكية، جلنة أمام ناقش، م) 1550) عام
فيها وسوغ م) 1545) عام يف أطروحته أهنى كان  قد الذي  (Sepúlveda )
يف دومينيكاين دير يف كاَزس تويف الس الالتينية. أمريكا يف احلرب االستعامرية

م). 1566) عام متوز 18 يف مدريد
هو: الدافع الرئيس للغزاة لالس كاَزس، كان طبًقا

اإلطالق. عىل العامل شهده ما أكرب هو  وطموحهم،  النهم جشعهم
املحليون والسكان جًدا، وخصبة غنية  األرايض تلك كانت وأيًضا 
كوهنم من أكثر إليهم ينظر ال اإلسباين وشعبنا وصابرين، خنوعني
عاملوا وبحمد اهللا، ألهنم وحوش‘ من ’أكثر أقول لن لكني وحوًشا
يف براز كأهنم ذلك من االحرتام؛ وسأقول بدًال من ببعض الوحوش

.‹in Dussel 1990: 41 ,41-42 :1974› العامة الساحات

يؤثر أن أمل عىل سود عبيد استرياد البداية  يف  كاَزس الس دعم وبينام
Beozzo 1990:› القرار عىل هذا ذلك بعد ندم اهلنادرة، إطالق يف وصوهلم
يكونوا أن عىل وثنيني أحياء يكونوا للهنادرة أن األفضل من أنه أرص وقد .‹87
السالح قوة من بدًال اإلنجيل بقوة استاملتهم األفضل ومن أمواًتا، مسيحيني

.‹Berryman 1987: 10›
الهويت وقاض Francisco de) وهو Vitoria) فيتوريا فرنسيسكو دي أن مع
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نسف عرش، السادس  القرن يف اإلسبان اإلنساين الفكر قمم من وواحد
كأول كثًريا عليه وُأثني اهلناِدرة، عىل اإلسبان قضاء التقليدية يف التسويغات
حججه بعض فإن الوسطى، القرون يف (الثيوقراطية) اإلمربيالية ى أممي حتدَّ
اهلناِدرة. إلخضاع  َعِقدًيا دعًام تقدم العادلة‘ ’احلروب عن دفاًعا ساقها التي
املمكن فمن إلخ، التجارة.. يف اإلسبان حلقوق مقاومة اهلناِدرة أبدى فإذا
األساس وكان .‹Vitoria 1538 -39: 702› عادلة حرًبا يشن أن للمرء
عن حكم عاجزين وكانوا اجلنون، عن بعيدين يكونوا مل اهلناِدرة أن خيصه فيام
see› به مسموًحا متفوقني أوصياء  تدّخل كان هنا،  من بأنفسهم.  أنفسهم

.‹Todorov 1984: 149 -50
عام، بشكل الوسطى القرون حقبة يف  املسيحيني الالهوتيني خيص فيام 
أراضيهم. احتالل الطبيعة وجرائمهم ضد وأفعاهلم البغيضة اهلناِدرة كفر سوغ
كنعان. [أرض] إرسءيل إىل إخضاع بني العنف استخدام تسويغ استند وقد
ودعمها (الثيوقراطية) منارصهتا اإلمربيالية الالهوتيني، يف غالبية جتنبت لقد
التقليد من كثري يف انعكست التي األسمى النزعات املقدسة، احلرب فكرة
هبم واستقرت اجلديد. العهد يف العنيفة غري النزعات وكذلك العربي، النبوي
التي متجد احلرب القديم العهد يف الواردة تلك التقاليد نحو االرتداد إىل احلال
يف بروح اإلنجيل فادًحا ظلًام بذلك ملحقني الساموية، العدالة أدوات أًداًة من

التوراة. يف جًدا البارزة مفهوم اإلقليمية عن انفصاله جتاهل
تضم مجاعات وسط يف اإلسباين لالستعامر النبوية املعارضة  نمت
يف األنبياء لغة  استخدموا الذين واملطارنة واملتدينني، والكهنة العلامنيني
إسبانيا. ملك أرايض يف وليس  ’بابل‘ يف أنفسهم عدوا لقد حمنتهم. وصف
شعبهم. عىل الرب حكم إعالن أو ’نينوى‘ يف يعظون وكأهنم كانوا لقد 
عىل أن كاَزس الس شدد (1514 م) عام كوبا يف العنرصة عيد ويف احتفال
بن (يشوع ملطخ بدم الفقراء قربان هو العدالة ممارسة دون للرب يقدم قرباًنا
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بوما غَومان  ِفِلب  املسيحي، كويتشا نبّي والحظ .(22 - 18 :34 سرياخ
«حيث أنه: (Felipe Guamàn Poma de Ayala, 1616 -1534) أياال دي
هؤالء العدالة أنبياء القى  وبالطبع، نفسه». املسيح يسوع هناك فقراء، ثمة 
وأمره مًعا، والدولة الكنيسة كاَزس ازدراء الس جنى وقد األنبياء. مصري كل
عام ويف الدير. إىل والعودة بالتقاعد (Santo Domingo) دومينغو سانتو مجهور
بصفات, سبولفدا ودمغه اعرتافه. بسحب اخلامس تشارلز  أمر م)  1548)
عىل إجراءات الثاين ِفِلب وافق وفاته وبعد واهلرطوقي. والفضائحي، املتهور،

.‹see Salinas 1990: 102 -103› مصادرة أعامله
يف واضحة التنصري حول  املتناقضة النزعات أقطاب بني الصدام يتضح
(Toribio de Motolinia) موتولينيا دي توريبيو فراي وجهه الذي الالذع النقد
عام الثاين كانون من الثاين  يف اإلمرباطور إىل أرسل  الذي كاَزس،  الس إىل
«إن الفتوحات: الس كاَزس شجب حول غاضب رسيع بتقرير م) 1555)
حق». عىل الوحيد آثمني وهو اجلميع ويعد صغًريا. وخزيه يبدو شديًدا ارتباكه
’حتملهم وجملسه عىل املرير اإلمرباطور من صرب استغرابه توريبيو وأبدى فراي
ومشاكًسا، للجدل ومثًريا مريح وغري ومزعًجا منغًصا  رجًال طويلة مدة
ومثري ومؤٍذ ومهني الرتبية قليل ضجر رجل الرهبان األخوة لعادات وهو
مدفوًعا كان كاَزس الس أن لإلمرباطور توريبيو فراي  وأكد للمشاكل‘. 
نظرية. حمبة من أكثر  ليست حمبة للهنادرة، وحمًبا اإلسبان  جتاه أعمى بحقد
يف هنا يستقر وهو مل فقط، اليسء ملعرفة  سعى بل اجليد، ملعرفة َيْسَع  مل  ’فهو

حيث الدير يف أن يقبع أن تأمروه جاللتكم «عىل اجلديدة‘. واملحصلة: إسبانيا
.‹Lockhart and Otte 1976: 224 -29› أكثر» رشوًرا يسبب يستطيع أن ال
احلصول أجل اجلياشة من باملشاعر يفيض اسرتحاًما توريبيو فراي وقد وّجه
التي املسيح، يسوع مملكة أي: اخلامسة، اململكة لبسط اإلمرباطور دعم  عىل
فقد كاَزس، بالس وفيام يتعلق عىل الكفار. ورئيسها، قائدها اإلمرباطور كان
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مخسة عرش عرشة إىل معاجلة يف عاًما عرشين إىل عرش قضاء مخسة له كان كافًيا
.‹in Lockhart and Otte 1976: يومًيا ‹232 مريض هندري

كان التي الفرتة غضون يف توريبيو، فراي تسّلم األسوأ، األمور إىل ولدفع
من حدة زاد مما ودرسه، كاَزس لالس كتّيًبا اإلمرباطور، إىل تقريره فيها يكتب
ال يعود كاَزس، الس إدعاءات وعىل عكس اهلناِدرة، أعداد فتناقص غضبه.
باستخدام أو، والطاعون، واألوبئة بل لألمراض هلم، اإلسبان معاملة سوء إىل

املحليني: السكان لوثنية النموذج الكتايب، تعبري
يف هنا وقعت التي والوثنية الكربى يكن، فاخلطايا مل أم كان هذا سواء
األجيال تلك أن  أرى  ذلك ومع أدري؛ ال السبب،  هي اجلزيرة هذه
يشوع، عليها قىض املوعودة، األرض امتلكت التي السبعة الوثنية

.‹Lockhart and Otte 1976: 239› إرسءيل بنو سكنها وبعدئٍذ

يف املسيحية «جيولون قبل ما مرحلة يف كان اهلناِدرة، توريبيو، فراي ووفق
ويقدمون الشعوب، عىل وينقضون احلرب يشعلون وعرضها،  البالد طول
كثًريا األبرياء عانى حيث للشيطان. قرابني اآلدمية ودمائهم أبنائها  قلوب
أدخلتها التي التحسينات  رؤية املمكن  ومن .‹Lockhart and Otte 241›

اإلقليم. عىل املسيحية
السكسيانوس، اسم:  عليهم أطلق الذين  كاَزس الس أتباع وواجه
Juan del Valle) البوباياين فال دل خوان املطران أعلن فقد ذاهتا.  املشاكل 
هبا يقوم التي التعسفية األعامل  عن احلديث سيواصل أنه (of Popayán

بمحنة جممع إعالم وحاول باحلجارة».  رمجوين لو «حتى  الُكنكوستدورس
فقد املطارنة. من العديد استشهد كام الطريق. يف وهو تويف لكنه اهلناِدرة، 
يف نيكاراغوا مطران (Antonio de Validivieso) فاليديفيسو دي أنطونيو قتل
النبوية شاهًدا األصوات تلك كانت لقد طعًنا. م) 1544-1550) األعوام
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بل إن األصيل. العاملي للنظام وهناية البرشية، يف تاريخ مجاعية إبادة أكرب عىل
دي بيدرو فراي كتب وقد خطر. يف  اآلن بات قد األصليني  السكان مصري
28) يف اخلامس تشارلز إىل  هسبنيوال، الدومنيكان يف إقليم نائب كوردوبا،

م) اآليت: 1517 أيار
بارتكاب قامت الكّفار، بني حتى عليها، أعثر ومل أمة، أية عن أقرأ مل
األسلوب هبذا أعدائها،  ضد احلد، هذا إىل  ووحشية  رشيرة أعامل
التي البائسة، الشعوب تلك بحق املسيحيون  فعل كام السلوك وهذا
فرعون حتى أرضهم. عىل معهم  ومتعاونة صديقة  نفسها تعد كانت
Salinas› الوحشية  هذه مثل إرسءيل ببني  يلحقوا مل واملرصيون

.‹1990: 105-106

لوبيز لويس فراي كويتو، مطران كتب م) 1597) عام الحقة، يف ويف فرتة
نفسه: باألسلوب (Luis López de Solis) سوليس دي

التي اجلمة املشقات التي سببتها املحليني املواطنني أولئك رصخات إن
in Salinas 1990:› الرب مسامع إىل اإلسبان، تصل يد عىل عانوها

.‹101-102

دي دييِغو فراي الفرنسيسكاين لدى مماثلة مشاعر اهلناِدرة حمنة  استثارت
Santiago de) دي تشييل Diego) مطران سنتياغو de Humanzoro) هومنزورو

احلرب األعظم: كتب إىل عندما م) 1666) عام يف (Chile

وإذا مل الساموات. إىل تصل حيث وملحة اهلناِدرة كبرية إن رصخات
دموعهم، الغريى دموعنا جتفف مل أو التعساء، هؤالء  ملساعدة هنبُّ
هؤالء إن عدًال. أكثر قاض حمكمة  أمام  َأْمُثل لكي استدعى فسوف
سوف ثرواهتم مضاعفة وراء سعًيا الفقراء ويمتهون يقمعون الذين

.‹Salinas 1990: 102› يدينهم الرب
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النمسا ملكة أمام  هومنزورو دي دييغو فراي دافع م)  1699) عام يف
اهلناِدرة بتفّجع: عن ماريانا

لكن يفنوا.  ومل العربانيني عدد ازداد األرس من سنة أربعمئة خالل
مئات تبدد منهم قد دخلها اإلسبان، يف أراضيهم، منذ وهم اهلناِدرة،
اخلدمة خالل ومن عانومها اللذين والظلم املضايقات املاليني بسبب
تلك بكثري من أقسى وكانت عليهم، فرضت التي الصارمة الشخصية
Salinas 1990:› املرصيون الفراعنة فرضها التي الشاقة األعامل

.‹107

أوضاع بني األوريب لالستعامر الكهنويت للدعم الرافضة األصوات قارنت
أم وبابل، مرص يف سواء السبي، إرسءيل يف بنو منها عانى التي بتلك اهلناِدرة
يمكن وال األوىل. أيامها يف للكنيسة الرومانية اضطهاد اإلمرباطورية خالل
ثقافة اهلناِدرة وحضارهتم؛ بتدمري مقارنته يمكن عىل يشء ‹الكتاب› يف العثور
وليس اإلرسائيليني بعيون  ‹الكتاب› يقرأون احلال بطبيعة كانوا واملنشقون
النصوص من تلك األجزاء وظفوا لقد ذلك، من وأكثر بعيون الكنعانيني. بل
سرياخ بن ويشوع ،2  :1 (يوحنا مثًال الذايت،  موقفهم تدعم التي  املقدسة
املعمدان، يرصخون مثل يوحنا أنفسهم املنشقون رأى لقد .(26 - 23 :34
:6 (مرقس نبوءهتم ليؤكدوا األخري القربان لتقديم مستعدين الرباري، يف
(يوحنا أتباعه سيضطهدون ’فإهنم‘ يسوع،  اضطهدوا ’هم‘ إن .(20 -17
أيًضا معاناهتم، ضحايا الضحايا مشاركتهم يف أنفسهم رأوا وقد .(20 :15

.(13 - 12 (مرقس 13:
اإلنجيل بحضارة أتوا بأهنم يزعمون الذين كان النبويني، املنشقني نظر يف
بيندا دي نونيز فرنسيسكو وصفها  كام أو شياطني. احلقيقة يف اهلناِدرة إىل
إظهار أجل من لفظًيا سعوا األوربيني فإن (1680-1608 م) الباسكونياين
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أهنم أظهروا الرشيرة أفعاهلم خالل  ومن أهنم إّال للمسيح، وزراء أنفسهم 
تعنيف يسوع إهنم يستحقون .‹Salinas 1990: 108› وخدمه الشيطان سفراء
معلمي الرشيعة القائل: «الويل لكم يا (83 - 15 ( متى 23: يف ورد كام هلم
ومتى ديانتكم، إىل واحًدا لتكسبوا والرب البحر املراؤون: تقطعون يسيون والَفرِّ

منكم مضاعًفا !». أكثر جلهنم ابًنا تصنعونه حصل

و‹الكتاب› املعارصة الالهوتية التأمالت (4 ،1 ،2
العرقية للكفاحية مشهود غري تنامًيا العرشين القرن سبعينيات شهدت
يعرضوا وأن أنفسهم عن  التحدث يف حقهم اسرتجعوا  فقد اهلناِدرة. بني
فحسب، التينية  أمريكية ظاهرة تلك تكن ومل هبم. اخلاص الثقايف تراثهم
وضعها مسألة طرحت التي األصلية الشعوب كل تقريًبا  فيها شاركت بل
عدة عقود طوال الالتينية األمريكية الكنائس تطورت لآلخرين. اخلاضع 
اجلهات أكثر لتصبح ُيسأل، ال القائم للنظام حليًفا كوهنا من وانتقلت ماضية
العديدة األنظمة من عدد مع  رصاع يف  أدخلها وبذلك له،  نقًدا وأشدها
أكرب بدور الكنائس قامت لقد يف احلقيقة، منها. العسكرية خاصة املنطقة، يف
جمتمعات يف الثروات تباين  عىل الضوء  تسليط  يف أخرى، مؤسسة أي من
من األعظم والسواد الدين رجال اختذ فقد .‹Levine 1979› الالتينية أمريكا
الالتينية األمريكية الكنيسة اهلنادرة، وكانت دعم يف قوًيا خلقًيا موقًفا الناس
Hennelly,› التحرري الالهوت دور الستعادة العاملية  احلركات  طليعة يف
يربز الذي بالذنب للشعور بعيد، حد إىل ذلك، ُيعزى أن  ويمكن .‹1995
للمضَطهدين. االجتامعية الظروف  بتحليل  خلق  ذو شخص يقوم  عندما
التحريري لالهوت  وبطًال النقد هلذا مثاًال يكون ألن كزاس الس ويصلح
أشد من واحد له التي كاهلا املدائح ذلك عىل شهدت كام الالتينية، يف أمريكا
Gustavo) ز غوتِرِّ غوستافو البريويف  اهلندري الكاهن وهو ومقلديه  معجبيه
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املؤيدين جوقة إىل أصواهتم أيًضا (األنثروبولوجيا) علامء ضم كام .(Gutiérrez

.‹see Arizpe 1988: 153› املضَطهدين من صوت هلم ملن ال
البد األوربية، للمسيحية اإلمربيايل املايض مع تفاهم إىل يتم التوصل لكي
عصاب التفجع مستوى فوق ترتفع احلياة أن عىل قيد الباقية األصلية للثقافة
العصايب «اإلعجاب جتنب الغزاة األوربيني حفدة  عىل وجب بينام املكبوت،
وقت ماتوا قبل الذين الفقراء، رصخات واقع لكن الذات». باهتام املتغطرس
جيب كام وبوضوح، عالًيا تسمع أن جيب باحلياة املتمسكني ورصخات طويل،

.‹Metz 1990: 118› الالهويت اخلطاب صلب يف أن تدخل
اغتيلوا الذين اليسوعيني أحد (Ignacio Ellacuría) إلالكيوريا إغناثيو كتب
جون أّرص والذي الالتينية، أمريكا يف املصلوب» «الشعب عن السلفادور، يف
.‹125 :1990› الصليب عن إنزاله وجوب  عىل (Jon Sobrino) سوبرينو
التحريري الالهوت بمنظور يسجل م) 1492 أول ترشين 12) تاريخ إن
الالتينية أمريكا  يف والدامية الطويلة احلزينة اجلمعة بداية  الالتينية أمريكا يف
الفصح عيد إىل  قليلة إشارة مع  احلارض، يومنا حتى واملتواصلة والكاريبي، 
لالستغالل الكربى اخلطيئة تلخيص يمكن .‹Boff and Elizondo 1990: vii›
املوت م): 1492) عام يف  القارة هذه إىل املوت «جاء ييل:  كام االستعامري 
والدين للثقافة الروح، موت بالبيئة، حلق الذي املوت اإلنسان، الذي أصاب

.‹Richard 1990a: 59› األصليني»
(أو اإلبادة السكانية بالكارثة البرشي التاريخ يف أي يشء مقارنة يمكن ال
جنوب األصليني بالسكان حلت التي اللوم) توزيع املرء يف رغب إذا اجلامعية،
عدد بخصوص إمجاع غياب ومع والكاريبي). (أمريكا الالتينية غرانديه ريو
اإلبريي االستيطان أن عموًما عليه املتفق  من يبقى التقريبي، املنطقة سكان
الدراسات بعض وتقدر املحليني.  السكان عدد يف حاد  هبوط يف تسبب
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نسمة، مليون مئة بحوايل م) 1492) عام يف األصليني السكان عدد احلديثة
نسمة(6). مليون (12 - 10) بني ما (1570 م) إىل من قرن أقل يف هبط وقد
بثبات إيبرييا جزيرة شبه مستوطني القليلة من نمت األعداد نفسه، الوقت يف

وبرسعة.
يقدر الوسطى. املكسيك عىل املكثفة األبحاث السكانية رّكزت معظم وقد
مليون وعرشين ألف ومخسة من مئتي السكان يف عدد احلاد اهلبوط بورا ُودرو
م) ‹1983: 1622) يف عام املليون أرباع ثالثة إىل م) 1518) عام يف نسمة
نسبته لكن القارة، يف آخر إىل مكان من هبوط عدد السكان 26›. وقد تباين
حوايل واجلدري الطاعون وبائي لقد حصد قدوم أية معايري. كارثية وفق كانت
نسمة ماليني من تسعة بريو سكان عدد وهبط الوسطى. أمريكا سكان ثلث
م). 1570) عام يف فقط نسمة ومليون ألف إىل ثالثمئة م) 1520) عام يف
ما واإلكوادور وفنزويال كولومبيا من كل يف املسجلة اهلبوط نسبة وراوحت

.‹Burkholder and Johnson 1994: 100› باملئة ثامنني إىل مخسني بني
األوبئة شملت أخرى عوامل مع القاسية، احلروب أسهمت لقد
يف باجلملة، العائالت وتدمري اإللزامي والعمل املعاملة وسوء واألمراض
األصليني بشكل السكان نساء وعوملت بكاملها. األصلية املجتمعات تدمري
الرغبة إلشباع أدوات استخدامهن يف معظمها متثل جًدا، سيئة معاملة خاص
إن .‹Esquivel 1990› هذا حتى يومنا زالت قائمة ما ممارسات وهي احليوانية،

ومتداخلة: عديدة السكان عدد هبوط أسباب
املصاحبان والتمزق  اخلراب السكان، عدد هبوط عىل ساعد ومما
اإلضايف العمل خالل من اهلناِدرة معاملة العسكرية، وسوء للرصاعات
والكوارث اإلعاشة، أنظمة  نتيجة التغذية وسوء واملجاعة  التعسفي،
والرضر بأكملها، الزراعية املحاصيل عىل تقيض  كان التي الطبيعية
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بني ومن والتناسل. العيش اهلناِدرة يف عزيمة من أضعف الذي النفيس
املرّوعة آثار األوبئة من سهلت التي الظروف األخرى، تلك األشياء
مل يكن التي اجلديدة، األوبئة تلك واألفارقة. إن األوربيون هبا جاء التي
إىل نَِسب سبب، أي من أكثر أدت، ضدها، السكان املحليون حمصنني

.‹Burkholder and Johnson 1994: 101› الوفيات فلكية يف

املناعة وبنتيجة األساس. القتل مصدر واحلصبة اجلدري وباءا وكان 
يف حصل اإليبريي، واالستيطان رافقت اإلخضاع التي األوبئة ضد املتزايدة

عام. تعاف الثامن عرش القرن
إنسان ماليني عرشة من أكثر إفريقية من ُأحرض سبق، ما إىل وباإلضافة
منهم ماليني ثالثة بمجيء  ذلك بدأ  والكاريبي، الالتينية  أمريكا إىل  أسود
عام حتى الربازيل إىل ماليني وأربعة االستعامر، فرتة اإلسبانية يف أمريكا إىل
واإلنغليزية. الفرنسية الكاريبي  جزر إىل ماليني ثالثة وحوايل م) 1850)
Richard 1990a:› مليوًنا بعرشين األسود الرقيق أرقام البعض  قّدر وقد

.‹59-60
التايل: النحو عىل الالتينية أمريكا يف السكانية التحوالت تلخيص ويمكن

نسعني بنسبة اإلسباين العامل أنحاء مجيع يف اهلناِدرة السكان عدد تقلص
القرن يف املتواضع االنتعاش بدء قبل عددهم، كان مما أكثر أو باملئة،
عام (1808 يف وصل قد األصليني السكان عدد مل يكن عرش. السادس
اجلديد. العامل إىل األوربيني وصول قبل عليه كان الذي العدد إىل م) 
التناسل، يف العالية املستويات بسبب  البيض السكان عدد  وتزايد
عىل األسباب، أحد عرش السابع القرن منتصف حتى اهلجرة وكانت
املنخفضة واألرايض الكاريبي جزر يف األفارقة،  العبيد حّل األقل.
حمل الباسيفيكي، منحدرات يف املنخفضة األرايض ويف املجاورة
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كان وأخًريا، األوبئة. عليهم قضت الذين احلرض شبه املحليني السكان
عرش، السادس القرن هناية يف برسعة عرقًيا يزدادون املختلطون السكان
احلقبة تقدم مع أمريكا الالتينية سكان جممل يف الزيادة نسبة واستمرت

.‹Burkholder and Johnson 1994: 107- االستعامرية ‹108

مرثية وهي (Linajes) ليناخس كتاب نبؤة من مايان، شهادة ييل فيام
الضحايا: منظور من يرى كام نموذجية للدمار،

وجاءت بيننا احلزن عم املجانني والكهنة املجنون الزمن وبسبب إنه
لكن احلقيقي، بالرب إلينا  أتوا العظامء املسيحيني ألن وسطنا؛ يف املسيحية

حمننا: بداية كان ذلك
اإلتاوات بداية

خيتفي املستور الضجيج جعلت التي الصدقات، بداية

النارية باألسلحة القتال بداية

االعتداءات بداية

يشء من كل جتريدنا بداية

بالدين الوفاء من أجل العبودية بداية

الديون املكبلة لأليدي بداية

الدائمة الشجارات بداية

املعاناة بداية

والكهنة اإلسبان عمل بداية

والرسميني واملدرسني الضباط بداية استغالل

عبودية من به أحّس الفقري ضد ما الشعب حيتج مل
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نمر الشعوب األرض، عىل الدجال املسيح

القططاملتوحشةللشعوب،يمتصونشعباهلنادرةإىل أنجيف

الرب إىل عيوهنم دموع فيه تصل الذي اليوم سيأيت لكن

.‹Richard 1990a: 60› العامل وترضبه عىل ستحل الرب وعدالة

فلكل مالئم. الهوت  دون تقع  أن هلا  كان ما  اجلامعية اإلبادة هذه
من أخرى حاالت يف وكام .‹Mires 1986› الهويت عنف مجاعية كان إبادة
عىل املحليني الالتينية  أمريكا سكان إىل  ُينظر مل  االستعامري، االسـتغالل
املواطنني من الغرباء نظر وجهة لكن، ومن جمتمع االتصال. داخل من أهنم
بطرق استعبدهتم غزوات  والفتوحات، االكتشافات كانت األصليني،

هذا. يومنا حتى املتواصلة معاناهتم بداية وكانت خمتلفة،

الراهن الوضع (1 ،4 ،1 ،2
عاملي مسكوين  جمتمع يف خمتلفة أصلية  أمم من  زعيًام عرش مخسة التقى 
اخلامسة املئوية الذكرى احتفاالت ملواجهة باإلكوادور كويتو يف تشاوري

ييل: ما وأعلنوا لالكتشاف، املتوقعة م) 1992 - 1492)
عنه نجم غزو بل كام يدعى، حقيقي متسيح أو اكتشاف مل يكن هناك

اآلتية: النتائج

باألمراض واإلصابة االحتالل  حروب خالل مجاعية أ) إبادة
حد، كل املتجاوز االستغالل  عن الناتج واملوت األوربية
عىل يزيد القضاء عىل ما تسبب يف مما أبنائهم، عن وفصل اآلباء

وأخواتنا. إخواننا من مليوًنا وسبعني مخسة

سلب أراضينا بالعنف. ب)

منظامتنا السياسية االجتامعية والثقافية. هتشيم ج)



106
االستيطاين واالستعامر املقدس الكتاب

الداخيل  املنطق إىل واإلساءة والديني املعتقدي اإلخضاع د)
.‹Beozzo 1990: 79› الدينية ملعتقداتنا

املواطنني ولغة املرأة إذالل السيايس، اإلذالل قائمة يف بيوزو ويدرج
األيام، هذه يف يانومامي مثل شعوب إذالل قدًما يف وامليض ودينهم، املحليني

التايل: عنهم يكتب حيث
وذاكرته، وتارخيه أرضه من وُجرد أرضه، غريٍب يف إىل الشعب حتول
مثل احليوانات يعاملون الباقون واألحياء واملوت، املرض بسبب ودمر

.‹Beozzo 1990: 82›

السكان نسمة من مليون سبعني حوايل والكاريبي اآلن الالتينية ويف أمريكا
اإلكوادور يف  أما السكان، غالبية وبوليفيا غواتيامال يف يشكلون األصليني،
الريف من والنازحني الريف لسكان  قاعدة  فيشكلون  واملكسيك والبريو 
الربازيل من كل يف األصليون السكان وتقلص الكربى. املدن أطراف إىل
وقد معوزة. أقليَّات ليصبحوا وكوستاريكا والسلفادور واألرجنتني وتشييل
البالد. كل ويف خمتلفة بطرق الفعيل لالضطهاد األصليون السكان تعرض
والصحة التعليم يف التمييز ضدهم يامرس أصلية، حمميات حمتجزون يف وهم
إىل التهميش وامتد املجاالت.  كل يف لالستغالل  وخيضعون واإلسكان،
لكي الكنيسة عاطفي إىل بالتامٍس رترشد تقدم وقد أيًضا. الكنيسة ممارسات
تقديم أجل من وتسعى األصليني، للسكان اجلامعية باإلبادة تعرتف بدورها

.‹1990a: 64- 65› باحرتام يعيشوا لكي هلم عون كل
أن التقديرات وتفيد خميف. الالتينية أمريكا يف االقتصادي الوضع إن
القرن هناية يف  سيعيشون التيني أمريكي مواطن مليون ومئة سبعني حوايل
الكارثة حد عند مماثل  عدد وسيعيش  املدقع، الفقر من حالة يف العرشين
من فسيكون أمر،  من يكن ومهام .‹Sobrino 1990: 120› االقتصادية



107
الالتينية وأمريكا االستعامر

الغزو إىل الراهنة الفقرية واالجتامعية االقتصادية الظروف عزو السطحية
السكان عدد  يف الكبري االرتفاع تعكس السائدة فالظروف األصيل. األوريب
حوايل تسعني وثالثمئة إىل م) يف عام (1990 مليوًنا وستني واحد من حوايل
وولدت اإلنتاجية أرباح غمرهتا التي العرشين  القرن ثامنينيات يف مليون
عدد األطفال يقدر وكذلك العالية، البطالة عن الناجتة االجتامعية الكوارث
من الفريد املستوى تتبع يمكن حال، كل عىل مليوًنا. أربعني بنحو املرشدين
الوقت يف الالتينية أمريكا به تتسم الذي والظلم واالستغالل املساواة عدم
تعزى أن يمكن (‘pigmentocracy / ’الصبغية صفة عليها أطلق (التي احلارض

االستعامري. ماضيها إىل
عدد يف املتسلطة العسكرية األنظمة تأثري يتجاهل أن ألي كان يمكن وال
الدين رجال دعم عىل تعتمد قريب  وقت إىل بقيت التي البالد من كبري
املايض املثالية القائلة القرن ستينيات توقعات يقل ابتذاًال ال ولكن املسيحي.
والتحليل الصوفية املاركسية من الصحيح  املزيج  هو إليه حيتاج ما كل إن
الالهوت ويقوم  األلفية.  الطموحات تعكس للعامل قيامية  ورؤية املعتمد
جديد، برشي نمط خلق خالل من يسمو التاريخ أن فرضية  عىل التحرري
قادًرا األعىل الوعي اعترب أعىل. سلطة ارتقى إىل نتاج الوعي اجلديد الذي وهو
لألجيال اخلاطئ نتاج الوعي هي التي احلياة املادية، عيوب عىل التغلب عىل

.‹Pike 1993: 463› السابقة
أصل تقويم يف تساعد املرء املعارص الواقع مواجهة أن عىل ويّرص سوبرينو
حدث ملا وصف أفضل إن واستنباطها. عرش اخلامس القرن غزو  خطيئة 
لغة هكذا إن املصلوبة. للشعوب املجازي التعبري خالل من جاء التاريخ يف
لقد فرضت القتل. أيضا بل فحسب، املوت ال يعني فالصلب التسرت. تتجنب
الشعوب. من العديد عىل الالتيني األمريكي اإلمرباطوريات الصليب خمتلف
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التارخيية االستمرارية  وتشكل املصلوب، التاريخ رب  الشعوب هذه ومتثل
إنساين، سلوك أي من جتريده يف العامل خطيئة تستمر  الذي الرب، خلادم
احلياة ذاهتا خاصة كل يشء، رسقة يف هذا العامل تستمر قوة خالله من والذي
أناشيد يف التأمل إىل سوبرينو ويدعو .‹Ellacuría, in Sobrino 1990: 122›
وما املصلوب. الشعب عىل مفتوحة املرء عيون لتبقى إشعيا،  سفر يف اخلادم
بنظام اإلسهام يف تأثًريا أكثر املعذب اخلادم خرافة كانت ما إذا بانتظار رؤية زلنا

التجارية اجلديدة. األعامل ثقافة تقديس من جديد

دور ‹الكتاب› (2 ،4 ،1 ،2
عىل االستعامرية اإلمربيالية  جتاوزات  ألسوأ اهلناِدرة خضع كيف رأينا
من املركب ذلك من سلطتهم استمدوا الذين  األوربيني املستوطنني أيدي
الوسطى. القرون مسيحية مّيزا اللذين الدينية والرشعنة العلامنية السلطة 
بعض خيص وفيام نافذة. قوة الدينية النقاشات متتلك (ثيوقراطي) جمتمع ففي
اهلناِدرة كفر فإن  سيبولفيداي) (مثًال: األقل عىل املسيحي الالهوت  علامء
أراضيهم، احتالل  سوغ الطبيعة ضد املرتكبة واجلرائم  البغيضة  وترصفاهتم
(انظر ضدهم األسلحة استخدام رشعن كنعان  أرض إرسءيل بني  وغزو
إضافة رأينا أنه وقد .(25 - 24 :18 14، والالويني - 9 :18 5؛ :9 التثنية
وجدت األوريب، للغزو والالهوتيون املسيحيون الكّتاب قدمه الذي الدعم إىل
الالهويت التأمل يف البحث بساط عىل هو مطروح فام بارزة معارضة. أصوات
الفقراء جانب اهلناِدرة إىل يقف إذا كان الرب هو الالتينية أمريكا استغالل عن
يسوع (فقراء غوامان بوما اسم اهلندري البريويف عليهم أطلق الذين املستَغلني
النهمني. األقوياء لني حتالف مع املستغِّ أنه أم ‹Beozzo 1990: 85› املسيح)
سوء بسبب اجلحيم إىل سيذهبون اإلسبان بوما أن لدى ال شك جانبه، ومن

.‹Beozzo 1990: 87› اهلناِدرة معاملتهم
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رسالة تسلم البريو، الثاين بولس يوحنا البابا زار عندما هذه، أيامنا ويف
املحلية: احلركات الوطنية خمتلف من مفتوحة

العزم عقدنا األمريكيني واهلنود نحن األندنيني الثاين، بولس يوحنا إىل
طوال ألنه كتابكم املقدس، إليكم نعيد لكي من زيارتكم االستفادة عىل

والعدل. والسالم احلب لنا يقدم مل مخسة قرون

ألهنم مضطهدينا،  إىل  تعيدوه وأن املقدس  كتابكم تأخذوا أن نرجو
قدم أن فمنذ نحن. إليها  نحتاج مما أكثر اخللقية تعاليمه إىل بحاجة
أمريكا عىل أوربا وقيم وديانة ولغة ثقافة بالقوة فرض ُكُلْمبس ْكِرْسُتَفر

الالتينية.

كان املفروض. االستعامري التحول من كجزء ‹الكتاب› جاءنا لقد
الذي اإلسباين السيف إن االستعامرية. اهلجمة هلذه العِقدي  السالح
روح هاجم  الذي الصليب  أصبح  هنار ليل  وقتلهم اهلناِدرة هاجم

.‹Richard 1990a: 64 -65› اهلنادرة

بالطريقة التي بل بحد ذاته، ‹الكتاب› يف ليست رترشد:«إن املشكلة ويقول
السكان مهمة فإن الرأي، هذا ظل ويف  .‹Richard, 1990a: 66› هبا»  ُفرسِّ
التفسري عنه املقدس ينزع للكتاب جديًدا تأويًال يضعوا أن األصليني تكمن يف
التأويل، هذا مثل عىل منظور السكان األصليني. من االستعامري ويستملكه
(Paolo Freire) فرير باولو الربازييل  املريب عند الوعي  ارتقاء  يعكس الذي 
السكان عند والثقافة واحلياة والكون فالتاريخ  التجربة. بأولوية ُيسلم أن
الذي الثاين، الرب كتاب هو و‹الكتاب› األول، الرب  كتاب  هي  األصليني
السكان يكون أن ثانًيا، جيب األول. قراءة يف يساعدهم لكي املؤمنني عىل ُأنزل
يف موجود برنامج  هكذا مثل  إن املقدس.  الكتاب تفسري مؤلفي األصليون
قراءة طريقة  خالل من املسيحية املجتمعات قاعدة داخل الصحيح املوضع
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San› يف احلاشية املشار إليها الدراسة وصفها يف تم كام املقدس، الكتاب الناس
.‹José: Costa Rica, 1988, no.1

احلد عند الواقعة التطورات ‹Leif Vaage, 1991› فاغ ليف ويناقش،
أرضية عىل الالتينية، يف أمريكا االجتامعي الكتايب والنضال التأمل بني املشرتك
يف الكتاب) دراسة (مركز ويعمل اإلقليم. يف قمع ‹الكتاب› أيًضا أداة توظيف
متخيل؛ هو كام بالواقع الثالثة احلاسمة: البدء التعهدات قاعدة عىل الربازيل
من خالل السيايس االجتامعي التحول وشارك يف اجلامعة؛ يف ‹الكتاب› اقرأ
السياقية، الكتاب دراسة املسامة العملية هذه ففي املقدس. الكتاب قراءة عملية
وعىل الناس.  اختيار وفق للمشاركة  يدعون خدًما الكتابيون  العلامء يصبح

واملضطَهدين. الفقراء منظور من ‹الكتاب› بدراسات االلتزام العلامء
بعض تقاليد وظفوا اهلناِدرة املدافعني عن حقوق أن هو الظاهري التناقض
العهد احلرب يف تقاليد أن مع املسيح عوامل حترير، وتعاليم النبوئية ‹الكتاب›
الالهويت املعارص الفكر ويف الفاحتني. أيدي يف رئيسة قمع أداة كانت القديم
يف ‹الكتاب›. الواردة موضوعات التحرير إىل لالحتكام ممكن جهد كل بذل يتم
منطلق الفقراء من ‹الكتاب› قراءة إعادة هي التحريرية التأويالت يف فالتوكيد
ذاته). حد (املعنى يف تطويل جمرد بدًال من التطبيق عىل التوكيد مع وحتريرهم،
املقدسة للنصوص طبًقا احلياة تفرس  أن العميل، املنظور يف املهم،  األمر  إن
.‹Boff and Boff 1987: 33- 34› املقدسة جمرد تفسري النصوص من بدًال
الرتويج يف النقيضني بني جتمع كل حال، وثيقة فإن ‹الكتاب› عىل ومهام يكن،
إىل والدخول مرص من  اخلروج بني املزج مراعاة يف  ذلك وسنرى للتحرير.
بدًال الفاحتني، سلوك يسوغ ونموذج ‹الكتاب› مثال إلخ، الكنعانيني.. أرض

السابع). الفصل (انظر املضطَهدين لتحرير ميثاق مقام يقوم أن من
كيف لنرى الزمن اخلطى يف ونّرسع املوقع، بتغيري نقوم ذلك، غضون يف
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يف األفريقانية القومية نشوء املسيحيني والالهوت ‹الكتاب›  من كل دعم
استخدم حيث النموذج الكتايب، استخدام تطوًرا يف وسنرى إفريقية. جنوب
والربتغايل اإلسباين لالستعامرين وكإدانة ظاهرًيا، متناقض وبشكل  تسويًغا،
والقومية االستعامر  حالتي يف كام التنمية،  طور  يف  املرشوع ذلك كان عندما
اخلروج استيطان نموذج إىل االحتكام تم كيف نرى وسوف األفريقانية. 
مستمر كدعم ولكن أيًضا فحسب لالستعامر تسويغ كأداة ليس (Post factum)
القمع نبذ فإن الالتينية، أمريكا حالة من تناقًضا أقل وليس املنفصلة. للتنمية

‹الكتاب›. اللجوء إىل طريق عن كبًريا قدم لالستعامر عوًنا كعقيدة مقبولة
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إفريقية وجنوب االستعامر (2 ،2

تطور يف بارز  دور هلام  كان مسيحي والالهوت ‹الكتاب› أن سنرى 
الالهويت تسويغهام أن ذلك األفريقانية، والقومية األفريقاين االستعامر
وقامت املبكرة. التطورات عىل الباعث ووافر املايض إىل هبام ألقي والكتايب 
باخرتاع اإلفريقيني جنوب اهلولنديني اإلصالحيني الالهوتيني من الغالبية
وإرساء عنه والدفاع وصوغه - 1960 م) 1930) بني ما الفصل العنرصي
مل طبًعا، .‹Deist 1994› التثنية سفر خاصة ‹الكتاب›، إىل باللجوء قواعده
الفصل ركائز تدعيم يف  أمهية واألكثر  الوحيد  العامل ‹الكتاب›  تفسري  يكن
الدينية العوامل من نسيًجا يعكس املجتمعي التحول أن ذلك العنرصي 
التاريخ يف الرئيسة التطورات استعراضنا معرض ويف واالجتامعية. والسياسية
مّكونات إىل هلذا اإلطار التارخيي معينة عنارص حتولت سنرى كيف األفريقاين
عىل بعضها ركائز إرساء تم حيث املختلقة حول األصول، للخرافة مؤسسية
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األفريقانية العقيدة تطور لتتكيف مع مالءمتها وكتابية، ومتت الهوتية عوامل
مواجهة األصول يف خرافة عىل املحافظة صحة أخًريا أناقش وسوف السياسية.
االعتبارات ظل وكذلك يف الالهويت، التقويم وإعادة والعلمية التارخيية اللقى

اخللقية.

البِوير لتاريخ موجز وصف (1 ،2 ،2
معقد نسيج داخل دوًما مكاهنا جتد الالهوتية والكتابية القضايا كانت إذا
األعم الصورة استعراض املفيد فمن كثرية، وسياسية اجتامعية ملكونات
أمهية اكتسبت والالهوتية  الكتابية العوامل أن الحًقا سنرى بدايتها. منذ 
يكون ولن األفريقانية.  القومية اختالق بدأ عندما  فقط املعارصة الفرتة يف
والالهوتية الكتابية للمظاهر املركزي باملوقع االدعاء الصعبة  األمور من
االنطباع يقدمون الالهوتيني  املعلقني أن من الرغم وعىل اخلطاب. جممل يف
املراجع ثبت أن إّال املراحل، من  مرحلة  كل  بؤرة  شكل الديني  العامل بأن
املثال سبيل عىل (انظر، هذا الزعم مثل ال يدعم العنرصي الفصل عن الواسعة
.(‹Kally 1987› الالهوتية العوامل عن املراجع من املعارص املتواضع العدد
الذي لألفكار، التارخيي التحليل قائمة عىل مقاربة عمل السهل من وسيكون
اخلطاب االعتبار بعني اآلخذة  غري والالهوتية  الكتابية املكّونات عىل يركز
وليس العالقة ذات لألحداث ملخص هو سيتبع وما األوسع. االجتامعي

الحًقا(1). التي نشأت األصول) (خرافة أساس عىل قائًام تركيًبا مصطنًعا
بتأسيس الرشقية اهلولندية اهلند رشكة موظفو قام م) 1652) عام يف
سفن الرشكة بالرشاب تزويد تتوىل الصالح الرجاء يف رأس صغرية مستوطنة
م) 1688) عام يف هبم الرشق األقىص، والتحق يف طريقها إىل وهي والطعام
بداية فرنسا. يف الديني االضطهاد من اهلاربني اهلُغُنت من شخص مئتي حوايل
املستوطنون عليهم (يطلق اخلوخيوي من األصليني بالسكان كانت عالقاهتم
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لكن ومساملة، وًدا األدغال) رجل اسم عليهم ويطلقون وسان، هوتنتتس
اندالع وبعد تتوتر. بينهم العالقات بدأت سيطرهتم املستوطنون بسط عندما
البيض أخضع م) و1673-77 م، 1659-60) األعوام يف  بينهم قتال 
دافعت سان قبائل من مجاعات لكن تامة، بسهولة الرعوية اخلوخوي قبائل
استولت (1795 م) عام ويف التاسع عرش. القرن  حتى ببسالة أراضيها عن
إّال أن م) عام (1803 اهلولنديني إىل أعيد أنه ومع الكاب، قوة بريطانية عىل

م). 1806) عام يف عليه واستولوا عادوا الربيطانيني
وأصبحوا أراضيهم  اخلوخيوي معظم فقد م) 1800) عام حلول ومع
(جمال إنشاء تم التاسع عرش القرن ويف البيض. املزارعني كلًيا عىل يعتمدون
األبيض. الرجل من بترصيح إّال دخوله األسود اإلفريقي يستطيع ال أبيض)
واللون واملصالح والدين اللغة يف  يشرتكون اهلولنديني املستوطنني أن ومع
جالية حمض كانوا لقد قومي. بوعي إحساس ثمة يكن مل واملشاعر الواحدة،
التكوين طور يف أمة كوهنم  من أكثر  معاِد حميط  يف تعيش املستوطنني من 
البيض متلك ضامن عرش تم التاسع القرن هناية ويف .(Lester 1996: ch. 1)
من ملكيتهم األصليون املواطنون جّرد حني يف االحتالل، طريق األرض عن

ترحيلهم. وتم
عام من  الكاب منطقة حاكم (Lord Somerset) سومرست لورد أرسى 
معظم األوربيون املستوطنون لألنغلزة. فقد شارك أسًسا م) 1826-1814)
عام ويف [األوربية]. العرقية املركزية يف اجلديد العامل يف األوربيني املستعمرين
يف الربيطانيني بعد إخفاق فيام املؤرخون واّدعى الرق إلغاء أخًريا تم م) 1834)
لسخط الرئيس املصدر ذاته بحد اإللغاء يكن العبيد، ومل مالكي عىل التعويض

ومتلملهم. البوير
وحتركوا املستوطنة بويري عرش ألف مخسة حوايل غادر م) 1836) عام يف
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عزا وقد الربيطانية(2). السيطرة عن بعيًدا مرشوعهم ليقيموا  ورشًقا شامًال
1836) عام يف جرى الذي الكبري)  (النزوح يسمى ما املتأخرون املؤرخون
املحليني باملواطنني كبًريا حًبا ذلك يكن «مل الربيطانيني:  معاملة سوء إىل م)
البوير احتقار بل الواضحة للزنوج، (الربيطانني) منارصة سياسة الذي ُتبِطنه
مرير، نضال وبعد .‹Reitz 1900: 92, in Moodie 1975: 3› وكراهيتهم»
بعض لكن هلم. مجهورية  فيها وأسسوا الناتال إقليم يف بسالم  البوير استقر
فري أورانج يف  فاستقروا هبم، الربيطانيون أحلقها الناتال عندما غادر البوير
الرتانسفال مجهورية ويف (Orange Free State احلرة / ُأورانج (مجهورية ستيت

.(Transvaal Republic)

األفريقانية القومية خلق (1 ،1 ،2 ،2
من إىل عدد كبري عرش التاسع القرن من السبعينيات يف القارة شبه مت ُقسِّ
مجهورية م) 1877) يف الربيطانيون ضم وعندما املميزة، السياسية الكيانات
احلرب اندالع إىل ذلك وأدى القوة استخدام البوير إىل جلأ أيًضا، الرتانسفال
بينهام. وقعتا اللتني احلربني أصل من م) 1881-82) األنغلو-بويرية األوىل
عام األول كانون من السادس عرش يف بارِدكرال يف لقاء إىل الناس وتداعى
du Plessis n.d.: 96, in Moodie 1975:› الرب مع العهد لتجديد م) 1880)
كميات وفرية اكتشاف بدء إىل يعود باملنطقة الربيطاين  االهتامم 8-7›. وكان
للبيض طائلة أرباًحا حققت م)  87 -  1886) عام يف والذهب املاس من
العنرصي والفصل العنرصية وكانت خاص. بشكل باإلنغليزية الناطقني

.‹L. Thompson 1995: للصناعة ‹121 البارزتني السمتني
املشرتكة القوات كانت القرن  هناية وحتى م) 1870) عام  من وبدًءا 
األفريقانية اخلاصة والوحدات االستعامرية وامليليشيا الربيطانية لألفواج
والربيطانيني البيض لدى وكان  السود. األفارقة بإخضاع سطوهتا أمتت قد
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عرق انتامئهم إىل األفارقة بسبب عىل بالتفوق شعور سواء، حد عىل والبوير
املحليني السكان أرايض عىل االستيالء هلم سوغ ما وهو نبيل. ودين متحّرض
األصليني. السكان  وإخضاع املحليني املواطنني عمل سوق عىل والسيطرة
مهمة إنجاز أجل من جانًبا البيض بني جمموعتي احلادة املنافسة طرح تم وقد

األفارقة. إخضاع
للسيطرة بريطانًيا امللهمة احلملة البوير مجهوريات قاومت فقد ذلك ومع
األنغلو احلرب باندالع وانتهت للتاج خاضع احتاد وإنشاء إفريقية جنوب عىل
أورانخ ُأعلنت (1900 م) عام ويف م). 1899-1902) األعوام يف بويرية
من القتىل  آالف وقوع أرغم وقد بريطانية. مناطق والرتانسفال ستيت فري
واقرتان مجاعية، اعتقال معسكرات يف وطفل امرأة (26370) ووضع البوير
فرينغينغ معاهدة وشهدت عىل االستسالم. أمامهم السبل حدث بانسداد ما
ومع لكن الربيطانية. باإلمرباطورية واندماجها البوير مجهوريات استسالم
بالعصبية احلس أهلب قوي، عدو ضد بالوحدة املتنامي الشعور فإن  اهلزيمة

األفريقانية.
عدد وصل  حيث السود عاملة أنامط يف حتول إىل املناجم ظهور أّدى
ألف مئة حوايل  إىل م) 1899) عام  يف الذهب  مناجم يف العاملني األفارقة
املدن سكان  من  البيض وبدأ  منفصلة. جمّمعات يف السود وسكن عامل،
البيض‘ ’حضارة  هيددون الذين السود، تدفق عىل متزايد  بشكل  يعرتضون
م) عام (1910 ويف متطورة. أشكاًال تأخذ الفصل أنامط وأخذت املوروثة،
الكاب والناتال كل من مستعمرة ضم الذي تم بموجبه االحتاد، قانون صدر
حمض وهو إفريقية، جنوب احتاد لتشكيل ستيت، فري وأورانج والرتانسفال
العنرصي الفصل فيه  ويكون البيض، عليه يسيطر بريطاين ذايت حكم سلطة
ومن الربيطانيني اإلداريني من دعًام لقي وقد الرسمي، اخلطاب من جزًءا
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األفارقة حظرعىل م) 1913) لعام األرض قانون ويف ظل األفريقان. الزعامء
مستأَجرين. خدًما إال البيض أرايض عىل هلم وجود يكون أن السود

قومي حزب أول (Hertzog) هرتُسغ اجلنرال أسس م)  1914) عام يف
تشكيل وتم موحدة. إفريقية جنوب اجتاهني ملستقبل رشعن لنموذج أفريقاين،
جنوب أفرقة ملحاربة م) 1918) عام يف األوسع] أفريقاين [االحتاد بردرُبند
موضوع وهو األفريقاين، املجتمع حتول يف األبرز األثر له كان الذي إفريقية
الربوتستانت من أعضاؤه وكان .‹Bloomberg 1990› دراسة أطروحة
من بأمر حتقق وجودها منفصلة، أفريقانية ألمة األزيل الوجود بفكرة امللتزمني
املسيحي وعىل التارخيي عىل التقليد وثبات بحزم أن تقف وكان عليها الرب

.‹Moodie 1975: 103-104› املقدسة الرب رشيعة
(Dr. Daniel Malan) َمالن  دانيال الدكتور أسس م) 1943) عام  يف
أن إفريقية جنوب قدر أن مفادها فكرة تبّنى  الذي ر) (املَطهَّ القومي احلزب
املسيحية القومية رسمًيا وتبّنت الربيطاين. التاج  عن مستقلة مجهورية تكون
أّما عرشه؛ عن الرب التنويريون أوُربا: «لقد أنزل يف السائد االجتاه يف مواجهة
.‹Bloomberg 1990: xxviii› مجهوريتهم» عىل سيًدا توجته فقد األفريقانية
القومي احلزب أفكار يؤيد  بحزم وقف قومي طرف وجد  احلني ذلك ومنذ 
البيض بني صارم وبفصل  األم بلغتهم مستقلني وتعليم بثقافة املسيحي 
سابق، أبرشية راعي وهو مالن،  وأصبح  هبم.  خاصة وبجمهورية والسود،

(1954-1948 م). من األعوام بني قومي وزراء رئيس أول
1910) العامني بني ما العنرصي الفصل  سياسة قواعد إرساء تم
العنرصية وحتت تأثري الدارونية العرشين، القرن مطلع يف وتّم م). 1948 -
ُنظر فقد ذلك، من وأكثر األبيض املزعوم. اجلنس الفظة افرتاض تفوق العلمية
املحتملة التعبئة من للوقاية أنه األسلوب األفضل عىل العنرصي الفصل إىل
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االجتامعي: أشكال التحكم أحد (حمميات) يف فصلهم وكان للعامل األفارقة.
املحليني] (مناطق [الوطنيني آكت نِْيتفز قانون م) عام (1923 يف فقد صدر
أن السود، عىل العامل استخدام من املدن أخرى، متّكن قوانني عدة تاله احلظر)

البيض. سلطة بإزعاج كبرية بإعداد وجودهم يتسبب ال
املزري املادي املصري إىل الثالثينيات األفريقانية يف يف العصبية النمو يعود
ظل عانوا التمييز يف املدن، وقد يف البيض العامل خربه الذي األشكال متعدد
والثقافة اهلوية نمو إىل أو عليها الربيطانيون (منظور ماركيس) هييمن رأساملية
بني التارخيية واملعاناة والدين اللغة يف  الفوارق عكست التي األفريقانيتني
الالهوتية للعوامل فكان  ليربايل). (منظور اإلنغليزي والرجل األفريقاين
العميل، الصعيد وعىل وكام سنرى. اهلام، دورها اخلصوص وجه والكتابية عىل
املعتقدية العوامل من جمموعة بفعل بالطبع تأثر البارز الثقايف التغري فإن
فقدان هذا عىل واشتمل أيًضا. املكاين بالعامل تأثر لِسرت، يّرص وكام واملادية،
Lester› املدن إىل املالزم واالنتقال والتصنيع املتاجرة به الذي تسببت االجتاه

.‹1996: ch. 3
موافقة إىل احلكومة بعد قّدم الذي العنرصي للفصل الكامل كان الترشيع
وضع إىل هيدف معقًدا ذرائعًيا ترشيًعا م) 1948) عام يف القومي احلزب
عدد عىل املنطقي أساسه األفريقانية. واشتمل حلركة العصبية معتقدية دعائم
السياسية جياري القواعد منفصل جمتمع عىل احلفاظ باجتاه الدفع العوامل: من
البيض تفوق وضامن النسل وحتسني العرقي النقاء الدينية األفريقانية، هاجس
واحلرضي االجتامعي التقدم خطر مواجهة يف االقتصادي واالمتياز السيايس
يتساوى األفريقان القومي وهو أن للحزب هناك هدف آخر اإلفريقي. وكان
Lester 1996:› عليهم السيطرة حتى أو باإلنغليزية الناطقني السكان مع

.‹107
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للفصل جزئًيا معتقدًيا تسويًغا آليِزلِن (األنثروبولوجي) العمل قّدم 
يقدم احلل الوحيد العنرصي مفادها أن الفصل فكرة اقرتح حيث العنرصي
ذلك، ومع  .‹W.W.M. Eiselen 1948› وبناءة نزهية  بروح ينفذ أن  رشيطة
االجتامعية للدارونية العنارص العرقية بأن اعرتف الذي وطالبه، استعان آيِزلِن
العرق تفوق بدًال من املتميزة، الثقافة بأولوية يف اخلمسينيات، لن تكون مقبولة
الثقافية اهلوية صون الفصل العنرصي هدف لقد كان أساًسا للتطور املنفصل.
املميزة العرقية  الوحدات  لكل السامح جمموعة: وجب كل قلب عىل العزيزة
اخلاصة وتقاليدها وديانتها لغتها منها  يكون لكل وبأن احلياة، قيد عىل ببقاء

هبا.
ممارسة من يمكنها موقع يف الرئيسة اإلصالحية اهلولندية الكنيسة  كانت
الصليبية احلملة مصاف إىل العنرصي الفصل رفع يف إليها املوكل  الدور
وهنائي تام فصل سياسة  م) 1950) لعام  السنوي  مؤمترها وتبنى اخللقية،
بوضوح يظهر العنرصي الفصل بدأ ذلك، من الرغم البيض والسود. عىل بني
هذا تلقى فبينام تارخيية. مفارقة عىل متزايد بشكل تنطوي عنرصية،  عقيدة 
لالضطهاد املناهضة الدولية باحلركة اصطدم األفريقان، من واسًعا دعًام الفصل
يف (تأسس اإلفريقي الوطني املؤمتر تزعمها التي اإلفريقية وباملعارضة العنرصي
اإلفريقي إىل الوطني املؤمتر داخل ظهرت التي أدت التوترات م). 1912 عام

(راديكالية). األكثر اإلفريقيني عموم االنشقاق وتشكيل مؤمتر
م) 1953) عام (Bantu Education إديوِكشن/ (بانتو قانون أرغم
الشؤون دائرة واخرتعت أبواهبا. إغالق  عىل الكنيسة مدارس معظم
تاريخ بني التباين لكن العنرصي،  الفصل تدعم تعليمية مناهج املحلية
حًدا اخلمسينيات  يف بلغ اآلخرون،  خربها كام واحلقيقة األبيض الرجل
’ألغراض إحداها املالحظات من جمموعتني يتلون امللونني  املدرسني جعل
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L.› ’احلقيقة‘ كلمة الصفحة رأس  عىل حتمل والثانية فحسب‘  االمتحانات
الرب اختيار رؤيا عىل التاريخ منهج وركز .‹Thompson 1985: 67-68
العصبية قيم  جوهر يعكس ما وهو بعض، عن بعضها منفصل أمم  قيام

املسيحية.
فريفورد من بتأثري طريقها العنرصي  الفصل من الثانية املرحلة وشقت 
1958-1966) األعوام إفريقية يف جنوب رئيس وزراء (H.F. Verwoerd)
برنامج وضع  الستينيات عقد وشهد الربدربند. مع  حتالًفا قوًيا أقام الذي م)
جنوب مواطنٍة من األفارقة غالبية جّرد االجتامعي، وقاٍس للتخطيط طموح
املزعومة ’البيض‘ مناطق من مليون أسود بالقوة (5,3) من أكثر ونقل إفريقية
املفارقة ومن .‹Posel 1991: 1› مزعومة (Homelands) عرقية توطنات إىل
كان يف جنوب إفريقية العنرصي التفوق فيه يرشعن الذي كان الوقت يف أنه
تقديم أمكن  وقد القارة. أجزاء  باقي  يف العرص سمة االستعامر من التحرر
الداخيل االستعامر من التحرر أنواع من نوع أنه عىل ونمّوها األوطان نشوء
فقد ومع ذلك، .‹Lester 1996: 106› ذاتًيا مستقلة أفريقية واالعرتاف بأمة
جنوب إفريقية حكومة عليها متاًما من فقًرا ومسيطًرا أشدُّ األوطان تلك كانت
ما مصداقية ذات حكومة أي خالل من قومية دول أهنا عىل إليها ينظر أن من
ذلك حرص وراء من لألفريقانيني احلقيقي القصد وكان إفريقية. جنوب عدا
إليهم احلاجة عند باحلافالت ونقلهم املدن جتمّعات خارج مناطق يف  السود

فقط.
راح التي  شاربفيل بمذبحة  االنفجار درجة إىل فرُفرد سياسة وصلت
م). 1960) عام يف املرور منع محلة يف توّرطوا  ممن  إفريقًيا (96) ضحيتها
إىل ذلك ودفع اجلبهة الدولية، أزمة عىل إىل املعارضة وحظر النار إطالق وأدى
1961) عام يف مجهورية إفريقية جنوب وإعالن الكومونولت من االنسحاب
فرض م) عام (1963 العنرصي يف الفصل بإدانة املتحدة قرار األمم م). وبعد
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القتصادها. نسبية عزلة يف أسهم الذي بيع األسلحة حظر قرار عليها
وسط من العنرصي للفصل االجتامعية  اآلثار معارضة عن التعبري تم 
كوتسلو اجتامع عنه عرب والذي القيادية،  اإلفريقانية  الكنيسة رجاالت
عاتقه عىل ومع ذلك أخذ الربدبند م). كانون أول عام (1960 يف التشاوري
احلكومة أعضاء كل وكان املنفصلة. التنمية بفكرة تنصري اجلمهورية والقبول
وحوايل (04%) من املدارس واملفتشني مديري ونصف اجلامعات رؤساء وكل
الربدبند أعضاء وكان الربدبند، يف أعضاء اهلولندية اإلصالحية الكنيسة وكالء

املسيحية. القومية أفكار يدعمون مجيًعا
م) هناية (1970 يف العنرصي الفصل نظام شهد فقد من أمر، يكن ومهام
يف الوزراء رئاسة لتبّوء يتهيأ وهو (P.W. Botha) بوتا بِك كان قاتلة. رشوخات
إصالحه. عن طريق النظام اإلمكان إنقاذ يف يصبح يف أن (1978 م) يأمل عام
وبجعل االنتشار واسع مسلح بعصيان السوداء هددت املعارضة ذلك، ومع
الدعم وأخذ عليها. السيطرة يصعب مناطق النواحي وخمتلف املديريات
الثالث يف كايروس نرش وثيقة عند (درامًيا) منحى للفصل العنرصي الالهويت
الهوتًيا عاملًا خلمسني مشرتك جهد وهو م) 1985) عام أيلول من عرش
نقطة كانت الالتينية، أمريكا يف التحرير الهوت ومثل حوهلا. وما سويتو يف

الفقراء السود. تأمله الالهويت معاناة انطالق
الرئاسة توّىل م) 1989) عام يف بوتا أصابت التي الصدرية الذبحة بعد
إىل أدى ما وهو اإلصالحيني، عن مرشًحا (F.W. De Klerk) ُدكلرك
واحلزب اإلفريقيني عموم ومؤمتر  اإلفريقي الوطني املؤمتر عن احلظر رفع
بينهم والرت سيسولو ومن السجناء رساح وإطالق اإلفريقي جنوب الشيوعي
1990) عام شباط يف  (Nelson Mandela) منديال ونلسن (Walter Sisulu)
الفصل ترشيعات ننهي قوانني سلسلة م) 1991) يف حزيران م). وصدرت
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االنتخابات فغريت السود،  أحزاب مع  املفاوضات وتوالت العنرصي. 
نلسن وانتخب إفريقية،  جنوب سياسية وجه م) 1994) عام يف  التارخيية
مانغوسوثو الزعيم مع الرئيس نائبي  أحد دوكلريك  وأصبح  رئيًسا منديال
يف إقليمي وزراء رئيس أصبح  الذي (Mangosuthu Buthelezi) بوتوليزي

للداخلية. ووزيًرا (KwaZulu/Natal) ناتال كوازولو
بلدان العامل تسجيًال أكثر أحد إفريقية جنوب العنرصي الفصل إرث جعل
حتت السود من  سكاهنا ثلثا  يعيش حيث املساواة عدم  يف قيايس رقم ألعىل 
ويعيش معدمني: السكان  من  ماليني ماليني وتسعة  املحدد املعيشة مستوى
األميني. من (%55) الكفاف، وما نسبته حتت حد من السكان حالًيا (%60)
.‹Lester 1996: 240› (%40) باملئة أربعني إىل وصلت فقد البطالة أما نسبة
بشعور عنه عربت األفريقاين لتحقيق حلم األفارقة السود دفعه الذي إن الثمن
إرادة عن األفريقاين التاريخ «يكشف مالن: دكتور كلامت  االرتياح من
هي وضع الرجال بل من مل تكن األفريقانية بأن يشعر املرء جيعالن وتصميم

.‹in Moodie 1975: 1› اهللا» عند من خلق

املبكرة األفريقانية القومية خرافة تلفيق (2 ،2 ،2
هناية قرب بالتطور املميزتني األفريقانية والقومية األفريقانية بدأت اهلوية
اجلامعات تقوم عام،  وبشكل العرشين. القرن ومطلع  عرش  التاسع القرن 
لتسوغ حالتها اختالقه باسرتجاع ماضيها أو دول يف املتشكلة واألمم القومية
غري احلقيقي املايض يكون عندما نموذجي، نحو وعىل وتطلعاهتا. الراهنة
اختالق عصبية، يتم هوية ختدم ال حقائق حيتوي أو أنه كاٍف، بشكل معروف
أيًضا األفريقان وقام األصول‘. و’خرافات للعقيدة دعًام املايض عن ’حقائق‘

التاريخ، بنائهم خالل إعادة ومن سياسة احلارض، كجزء من املايض بمصادرة
القرن هناية عند فقط تتطور بدأت التي  القومية،  واهلوية املجموعة عزيت
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إىل عقود سابقة. أيًضا عرش، التاسع
من هتديدين تواجه أن الناشئة األفريقانية العصبية اهلوية  عىل  وكان
القانوين الوضع من وكذلك التجارية، احلياة وهيمنة الربيطانية  اإلمربيالية
من سكانه غالبية وسط يف تعيش أقلية كوهنا عليه حتسد ال الذي األفريقاين
هذين الدين ورجال وسياسيوها وكتاهبا واجه مفكروها لقد السود. األفارقة
الزعم ذلك عنارص أحد وكان مؤثرة. تعبوية خرافة خلق طريق التهديدين عن
فيها وجدوا الكاب منطقة م) 1652) عام يف اهلولنديون وصل عندما  أنه 
ما يعطي وهو هناك، إىل حديًثا وصلت كانت قد السود رعوية قليلة من قبائل
أراض عىل حصلوا فقد وبالفعل، السود. مثل يف األرض مماثًال اهلولنديني حًقا

الغربية. املسيحية احلضارة هبة السود رفضوا أكثر، ألن
1847-1911) توات دو  اهلولندية اإلصالحية الكنيسة  قسيس  أسس
‹[تاريخ املميز األفريقاين التاريخ عن كتابه وكان العرقية. اخلرافة نواة م)
‹Die Geskiedenis van ons Land in die Taal van ons Volk بلغة شعبنا] بلدنا
األفريقان توات، شكل لدو ووفًقا م). 1877) باألفريقانيه ينرش كتاب أول
إفريقية جنوب بحكم الرب كلّفهم املميزة، اآلباء عىل أرض يعيش مميًزا شعًبا
املفهوم يتّبنى أفريقاين مثقف توات أول وكان دو الوثنيني. سكاهنا وا ليحرضِّ
التي األفريقانية عموم عصبية عقيدة أن ومع خمتار. شعب األفريقان إن القائل
أهنا إّال العامة، م) 1948) سنة بانتخابات  أخًريا  فازت توات دو إليها دعا
التاسع القرن يف األفريقانية السياسية املؤسسات عىل السيطرة من تتمكن مل
احلفاظ عىل انصب اهتاممهام  ألن وكروغر براند الرئيسان عارضها إذ عرش،

.‹L. Thompson 1995: 135› منفصل بشكل دولتيهام هويات عىل
يف والرغبة املميزة، األفريقانية اهلوية  إىل تدعو التي الرسالة انتشار اتسع
وفق والوعظ اخلاصة اهلولندية  اإلصالحية املدارس خالل من  االستقالل
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Moodie› للربدبند املتعددة النشاطات خالل ومن األفريقانية، الكلفنية التقاليد
جهًدا العرشين القرن من األوىل العقود وشهدت .‹1875: 110 -11
ورسعان املناسبة. األصل تلفيق خرافة طريق أفريقاين عن خللق أدب متناسًقا
األمة كانت حيث مدرسية كتب املثقفني إىل عند العصبية العاطفة متت ترمجة ما
in L. Thompson› هبا ماٍض عصبي خرايف خاص اختالق يف منهمكة برمتها
بام للاميض، املعتقدية التفسريات من عدد عىل ذلك واعتمد .‹1985: 35-68
خرافات وهي (The Vow) الكربى والقسم واهلجرة سالغرتزنك خرافة فيها

العنرصي. التفوق خرافة ومع املتغرية، الظروف مع تكييفها يسهل كان

سالغرتزنك السياسية خرافة (1 ،2 ،2 ،2
عن (12) ميًال التي تبعد فناردتسُبس يف األفريقان املتمردين شنق يشكل
اخلرافة م) 1815) يف الكاب مستعمرة من الرشقية عىل احلدود سالغرتزنك
ومع .‹in L. Thompson 1985: 105 -43› األفريقانية للعصبية االختالقية
عام قبل األفريقاين املجتمع تكوين يف بارز الواقعة كحدث مع التعامل يتم أنه مل
جمهرًيا للتهديدين العظيمني رشًحا احلني ذلك منذ قدمت إّال أهنا م) 1870)
يف هاًما عنًرصا املختلقة الرواية وأصبحت والسود، اإلنجليز األفريقان، حلياة

األفريقانية. العصبية خرافة ظهور
العامل أحد مستحقات دفع عن المتناعه  بزويدهناوت فريك إدانة متت
العقد. مدة انتهاء عند برتك عمله السامح له اخلويوي ولرفضه من املأجورين
يف نفسه وتسليم للحكم اإلذعان رفض وعندما بالسجن، غيابًيا عليه وحكم
وعندما باعتقاله. أمًرا أصدر الضابط املناوب األول (1815 م) (10) ترشين
قتيًال. وأرداه النار عليه أطلق كتفه، وبندقيته عىل شاهده الرقيب امللون واقًفا
يف حبك وبدأ االنتقام، عىل (Bezuidenhout) بزويدهناوت شقيق هانس، أقسم

املكروهة. الكاب وحممية الربيطاين النظام طرد هدفها مؤامرة
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(Slagtersnek) سالغرتزنك يف  جتّمع الثاين  ترشين  من عرش الثامن يف
البوير من موالية  قوة  أدركتهم عندما هانس أنصار من عنًرصا  (60) حوايل
شامًال إىل وآخرون وعائلته هانس هرب (Dragoons) الربيطانية. الفرسان ومن
رشق شامل (50) ميًال حوايل بعد وعىل الثاين ترشين (29) كسوزا، ويف منطقة
وعنارص للبوير املشرتكة القوات وابنه وزوجه بزويدهناوت قاوم سالغرتزنك
قصري وقت وبعد بجراحه. متأثًرا ومات هانس فأصيب الكاب، حممّية من
كانون (22) ويف (Uitenhage) أويتنهاغ يف املتآمرين من عنًرصا (47) حوكم
(9) وبتاريخ منهم. حكًام بشنق ستة القضاة أصدر م) 1816) عام من الثاين
ميًال حوايل (12) تبعد التي فناردتسبس يف إعدامهم تنفيذ تم م) 1816) آذار
عىل والنظام القانون بسط سلطة عالمة احلدث ذلك كان سالغرتزنك. جنويب
الكاب: مستعمرة تاريخ يف حتول نقطة وكان حدودية تعمها الفوىض، منطقة
حكم فيهم ونفذ العظمى اخليانة بتهمة ودينوا بيض، لقد حوكم مستعمرون

اإلعدام.

سالغرتزنك إىل فناردتسبس من (2 ،2 ،2 ،2
بل الوقت، ذلك يف االنتشار واسعة فعل بردود األحداث تلك  حتَظ  مل
عرش. التاسع القرن سبعينيات قبل نرشت التي  األعامل يف النسيان  طواها
القرن مخسينيات يف (Henry Cloete) كُلت هنري  لشهادة كان ذلك، ومع
‘(Slachters Nek) نك سالخرتز أبًدا ننسى ’لن فيها: جاء  وقد عرش التاسع
أثار االرتباك األول الذي السجل شهادته كانت اخلرافة. اختالق يف بارز دور
(12) ميًال عن التي تبعد (Vanaardtspos) يف فناردتسبس الشنق، مكان حول
فيه يلتقي الذي املكان وهو اجلّزار) (رقبة سالغرتزنك للعواطف املثري االسم
مصطلح إطالق البوير. إن من املوايش لرشاء الكاب مدينة من اجلزارين وكالء

مذبحة. عن لتخيالت استثارة فيه الشنق مكان عىل (سالغرت)
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القرن وثامنينيات سبعينيات يف الربيطانية اإلمربيالية املصالح كانت عندما
جتاه املواقف سحب تم  البوير جلمهوريات الذايت احلكم هتدد  عرش التاسع 
خرافة يف سالغرتزنك خرافة وترسخت أيًضا. مبكرة فرتة عىل  الربيطانيني
(S.J. du Toit) توات دو أصدر عندما م) 1877) عام العصبية األفريقانية يف
والنظام، القانون م) 1815-1816) عام قضية تكن مل إليه، بالنسبة تارخيه.
التي الربيطانية احلكومة عىل بزويدهناوت‘ ’انتفاضة وكانت ’الطغيان‘. بل
فكانوا الثوار أما هم (اخلونة) املتعاونون البوير وكان األكرب. ’املضطِهد‘ هي 
النزوح يف رئيًسا سبًبا كانا  وإمخادها االنتفاضة بأن االدعاء وتم ’أبطاًال‘.
مراثيه (انظر  األفريقانية القومية  الروح أساس شّكال  كليهام وأن الكبري،
صورة األخرى األفريقانية التاريخ كتابات وزينت .(‹Moodie 1974: 4›
أيًضا (J.D. Kestell املثال سبيل (عىل القديسني  بمصاف ووضعتهم الثّوار
التشبه األفريقان أراد أيًضا الوقت ذلك ويف (اليناد). املستعار االسم حتت
احلامية، فإن هلا وتوافرت يف كنعان إرسءيل بني ُغرست «فكام إرسءيل: ببني
وأملانيا، وفرنسا هولندا من إفريقية يف ُغرس الرب، من وبعون أيًضا، شعبنا
C.P. Bezuidenhout in› «(3-1 :72) (80: 9-16) وإشعيا املزمور حسب

.‹1883: ii, in L. Thompson 1985: 268 n. 55
الربيطانية اإلمربيالية ضد الكفاح يف ثابًتا موقًعا أخذت  اخلرافة أن  ومع
التعامل يؤدي ضمن أال البيض تضامن أن احلاجة إىل إّال قرب هناية القرن،
L. Thompson 1985: 132-› أنفسهم البيض بني األجواء  توتري إىل معها
فناردتسُبس يف شخص ألف جتّمع م) 1916) عام آذار من التاسع ففي .‹37
األفريقاين، القومي مؤسس احلزب وأرسل للثوار. متثال  عن الستار إلزاحة
الرئيسيني املتكلمني أول وكان التمنيات، (J.N.M. Hertzog) اجلنرال هرتُزغ
وعندما م). 1948) عام يف النرص القومي نحو احلزب قاد الذي مالن دكتور
حمدد تغيري ُأخضعت إىل فقد يف اخلرافة، احلقيقية عدم الدقة املؤرخون فضح
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خرافة يف التغيري تكن بمستوى مل حال، أية لكن، وعىل األفريقانية. اهلوية يف
النزوح الكبري.

للنزوح الكبري السياسية 3) اخلرافة ،2 ،2 ،2
ستيت فري أورانج إىل الكاب مستعمرة من للبوير الكبري) (النزوح أصبح
العصبية اخلرافة أصول إىل  بالنسبة أساسًيا م) 1935-1940) وترانسفال
مصدًرا يكون ألن يصلح  ‹الكتاب› أن  تدعي  واخلرافة اإلفريقية. جنوب 
الذي املختار الشعب أنفسهم البوبر اعترب بنزوحهم وأنه البويرية، للهوية
وأن امليعاد،  أرض إىل طريقهم يف وهم الربيطاين) (القمع مرص من  ُخلص
وليس غربية عبدوا آهلة هم (الكنعانيون) الذين السود األصليني من السكان
الرئيس إن وقيل: .‹see A. Du Toit 1984: 55› يصاهروهم أن إرسءيل لبني
م) 1871) عام يف حاشد مجع خطاًبا يف .M.W) وجه Pretorius) بِرتوريس

األسلوب التايل: متبًعا
ودعاهم األصليني الفورتريكرز إىل بخطابه معاليه تّوجه «تم
الرب، من املختار بالشعب وشبههم ووصفهم إرسءيل، بآباء
يتخلصوا لكي  مرص من نزحوا الذين  إرسءيل  بني  أشبه إهنم حتى
احلكومة نري من ُأخرجوا  أنفسهم وهم فرعون،  نري  من
see› ليؤسسوا حكومتهم وإدارهتم اخلاصتني هبم» البغيض اإلنغليزية

.‹A. Du Toit 1984: 64 -65

ملواد نقدية دراسة فإن  ‹Du Toit, 1948› توات دو  يبّني وكام كل، عىل 
إىل نظروا املهاجرين أن يوحي فهنالك القليل الذي خمتلفة. صورة تقدم املصدر
فهمهم الذايت إن القول مما يعّزز الكثري هنالك وأن املفهوم، ذلك وفق أنفسهم
ومنها كتابية، استعارات املهاجرين بعض  وظف لقد كلًيا. خمتلف  مصدر له
وعسًال، لبًنا تفيض التي بأن أرضهم «األرض ناتال وصف املثال سبيل عىل
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وا عدُّ كافًيا للربهان عىل أهنم مل يكن ذلك لكن الربية‘ يف ’التيه هو نزوحهم وأن
ويف كنعان. إرسءيل بني لفتح املامثل الساموي  بالتفويض متمتعني أنفسهم
اهلولندية الكاب للكنيسة انتقد جملس الكبري، النزوح من سنة فقبل احلقيقة،
غري من واملذبح، املصىل يرتكون عنها بقوله: «الذين ا ً معربِّ املغامرة اإلصالحية
دون وعد أرض كنعان عن بحثُا الرباري يف ونزحوا وهارون، [التوراة] موسى
قبل يّدعوا البوير مل أن توات دو وبّني .‹in A. Du Toit 1984: أو توجيه» ‹69

:(3891) خمتار شعب أهنم عرش القرن التاسع مخسينيات
كثرية تدعم إثباتات بتوافر االدعاء مع أنه، نستخلص أن علينا
الرب وبالشعب بأن النازحني شّبهوا أنفسهم بإرسءيل القناعة
هذه حول وواضحة مقنعة  واحدة  إفادة  ثمة  ليس املختار
لسبعينيات السابقة  الفرتة  يف رئيس  مصدر أي من األفكار

.‹A. Du Toit 1984: 70, 73› عرش التاسع القرن
أن م) 1880) عام الرتانسفال يف الدين رجال من عدد أكد ذلك، مع
A. Du Toit› خمتار شعب أهنم عىل أنفسهم إىل نظروا (النازحني) املهاجرين

.‹1983: 939- 47
الظروف أساس للنزوح عىل املهاجرون عن دافعهم عرب حقيقة األمر، يف
النقص حدة من زادت  التي العبيد، الربيطانيني حترير سببها التي املتغرية
وغارات األرض يف والنقص األجور مجع  يف  املتزايدة والكفاءة  العمل يف
واخلروج االستيطان  قصص دافع من بدًال املتكررة  (Xhosa) الكسوزا
(Piet Retief) بيت رتيف وّخلص زعيمهم .‹see Lester 1996: الكتابية‹64
التي الفادحة  «اخلسائر متحدًثا عن م) 1838) عام  يف البوير هجرة أسباب
السببني اللذين إىل أيًضا (انظر إلخ العبيد».. حترير بسبب تكّبدها عىل ُأرغمنا
(الكفري) وإخفاق به يقوم الذي املستمر النهب رتيف(3): أخت ابنة قدمتهام
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.‹L. Thompson 1985: 149› وعودها يف يف احرتام احلكومة
1870) عام من بدًءا يردون، األفريقان الغالة املؤرخني فإن ذلك، مع 
واجهوا األفريقان ألن كتايب مفهوم  إىل الكبري النزوح تأويل فصاعًدا، م) 
بوير األنغلو حرب يف ذروهتا بلغت التي الربيطانية اإلمربيالية من ضغوًطا
العرشين. ثالثينيات القرن (1899-1902 م) وظروف عام من اندلعت التي
االضطهاد من عاًما عرشين بعد التايل. النحو عىل اُملغايل امللفق التاريخ وُيقرأ
براري يف مالذ نحو وسعوا الكاب مستعمرة من البوير خرج الربيطاين
اجليش من املطارد شعبنا ألبناء  الشهادة حجة ذلك وكان املجهولة. الشامل
املؤمنني غري السود مكان كل هبم يف حييط وكان فرعون) غرار (عىل الربيطاين
خلّصهم فقد إرادته، الرب ترصف وفق ألن شعب لكن نظًرا (الكنعانيون).
Moodie 1975: 5; Reitz› امليعاد أرض احلرية يف ومنحهم أعدائهم أيدي من
الرجال وقتلوا الطليعة  عىل املتوحشون الربابرة انقض  .‹1900: 92- 93
بدحرهم بالرب،  املؤمنون احلياة،  قيد عىل الباقون وقام واألطفال. والنساء
نحو بعدئٍذ du›. اجته املهاجرون Plessis n.d.: 94, in Moodie 1975: يف ‹6
(Dingane) زعيم دنِغني من أرض لرشاء وآخرين رتيف وأرسلوا بيت الرشق
واقتفوا غدًرا والوفد املرافق رتيف الزولو قتل الحق، وقت ويف قبيلة الزولو.
إنسانية محاية أية تتوافر ومل األعداء. بآالف األرض «عّجت  املهاجرين: أثر
du› الرب» إىل  الشعب  صوت ووصل للرب بكوا األطفال إن حتى ممكنة.
امللحمية النسخة أيًضا انظر  .‹Plessis n.d.: 104, in Moodie 1975: 6
منهم بقي من  وأرسل .‹Preller: 1909: 15253, in Moodie 1975: 6›

ستيت: فري ويف املستعمرة يف إخواهنم من اإلمدادات بطلب عىل قيد احلياة
الشجاعة عصابته مع (Andreis Pretorius) برتورُيس أندرايس وصل
معركة (ْبَلد وقوع ذلك تبع وخيضعوه. معهم ويعاقبوا العدو ليتحدوا
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(16 كانون األول تنسى يف ال التي (Blood River الدم/ هنر \ ِرَفر
عام كل من اليوم بذلك االحتفال عىل أقسموا حيث 1838 م) عام
اآلالف عىل النرص فمنحهم الرب منحهم النرص. ما إذا لتمجيد الرب

.‹du Plessis n.d.: 94, in Moodie 1975: 6 -7› األعداء من

تّم «لقد مجهورية: وأقاموا بسالم  الناتال أرض يف بعدئذ البوير استقر
Reitz 1900: 13, in Moodie› بدمائنا» وعمدت بأموالنا األرض  رشاء

.‹1975: 7
املّولد الدافع بوير األنغلو حرب خالل باملعاناة اإلحساس كان  وبينام
العرشين القرن عرشينيات يف ُأرجعت أهنا إال أفريقانية، عصبية لظهور
ولنغنهوفن (توتيس) توات دو لتأثريات نتيجة الكبري، النزوح  ملحمة إىل
مل (Voortrekker) نصب فورتركر أساس فإن احلقيقة ويف وآخرين. وماِهلْريبِه
1949) عام قبل رسمًيا يفتتح ومل م) 1938) أول كانون شهر حتى يوضع
وقت وحتى احلني ذلك ومنذ العهد) يوم األول كانون  61) يوم ويف م).
مع العهد جيددوا لكي والقرى والبلدات املدن يف األفريقان يتجمع قريب، 
والسياسيني، واألكاديميني الدين رجال خطابات من الفراغ وبعد الرب،
(146 ،130 ،118 ،46 ،38) املزامري ملحوظ وبشكل  املزامري، يرتلون 
Die Stem Van Suid إفريقية/ جنوب [جذر (خاصة الدينية املدنية والرتاتيل
معظم آمن (1938 م) عام حلول ومع القومي). النشيد الحًقا أصبح [Africa

آجًال، وليس عاجًال الرب، وأن منتخب، شعب ينتمون إىل بأهنم األفريقان
.‹Moodie 1975: 21› أخرى مجهورية سيعطيهم

الكبري‘ ’النزوح مئوية (4 ،2 ،2 ،2
احتفاًال الربدبند، مؤسيس أحد وهو (Henning Klopper) كلرب هننغ حّرض
[النهر وَقَسم الكبري النزوح قافلة متثيل إلعادة املئوية الذكرى مجاهريًيا حاشًدا يف
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م) 1938) عام آب الثامن من see Moodie›. ويف 1975: 175 -87› الدامي]
مجاهريي حشد أمام خطاًبا الكاب ألقى مدينة يف التذكاري ريبك وأمام نصب فان
Sarel) ِسلريز ل لَرسِ العهد ’قسم إىل خطابه عربتني. وأملح يف أول لرؤية جتمع
هاتني «هندي بالقول: خطابه أدعى، وأهنى كام النازحون، قطعه الذي ‘(Cillers

.‹Moodie 1975: 179› ربنا» وإىل شعبنا إىل العربتني
معجم استخدام استدعى عفوًيا طقسًيا  جًوا  حدث ما متثيل إعادة خلق
ترتيلة بتالوة يف السن متقدم رجل ذات الرنني التورايت. وقام باملفردات حافل
بإحياء ذكرى االحتفال the›. وتم Nunc Dimittis of Lk. 2.29 -32› سمعان
(Vegkop) فيغكوب يف كلرب وأرص املكان. يف مذبح وُشّيد دينغن) (جلجلة
ورسم غالله». يطرح  أن قبل أوًال يموت أن القومي القمح «عىل قائًال:
فورتركرز آالم طريق (Dr. J.F.J. van Rensburg) رنزبورغ فان الدكتور
كان وهذا يوقفهم، مل املوت «حتى  إيامهنم:  دليل إىل وأشار (voortrekkers)
كلرب أقام سليريز قال ِسلَريز، ل َرسِ قرب وعند قبور». دون بعث ألنه ال صحيًحا
عند العهد عىل مذبح التصديق وتم والشعب الرب بني عهد ميثاق أول منارة
يف أخفقت األفريقانية لكن امليثاق، من به اخلاص باجلزء الرب فالتزم ِرَفر. بلد

رسالته: وكانت هبا. اخلاص باجلزء االلتزام
شعبنا معجزة. إن شعبنا استمرار بقاء أكرمنا. إن الذي عودوا إىل الرب
ما وكثًريا  حترتق. وال وتتوقد تتّوقد حوريب عند العلّيق شجرة مثل
يتحّد ما رسعان إنه نفسه، إّال عىل ومنقسم عميق حزن يف شعبنا يكون

.‹Klopper, quoted in Moodie 1975: 181›

خالل السلطة واسعة سياسية قوة هذه الثور) عربة (وحدة شكلت لقد
الشعبي، اإلعالم ولعب األمام.  إىل االستقالل هدف  ودفعت التايل، العقد
سيناريو فيلم ونص رتِيف سرية بِيت عن برللر املثال، كتابة سبيل عىل ومنه،
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رؤيا نرش خالل من حيوًيا دوًرا (Die Voortrekkers, 1916 (دي فورتركرز/
عدد in›. ونفذ Lester 1996: ch. 3› والقومية اهلوية األفريقانية عن مشرتكة
بسبب املدارس، إىل والتاريخ  القديس الطابع ذات السري كتابات من متزايد
أعيدت والذي التاريخ، يف ثيل كتبه الذي املجلدات متعدد (ِهسُرتي) مؤلف
الفورتركرز أن  نقرأ وفيه (1919 م) عام يف وفاته بعد عديدة مرات طباعته
النظرة وهي اخلاص‘ الرب شعب بمثابة أنفسهم إىل النظر إىل األمر هبم ’وصل

حالة يف وترعرعوا الذين نموا أولئك عند التطور حد من أعىل إىل وصلت التي
.‹in L. Thompson 1985: 182› جتوال

السياسية للَقَسْم اخلرافة (5 ،2 ،2 ،2
كل من األول كانون من عرش يف السادس السنوية الذكرى تستعاد عندما
الزولو ملك عىل االنتصار عن عوًضا الغزو معاناة فيها ُيستذكر فإنام عام، 
من عرش السادس  أحداث ذكرى  يستعيدون اجلنوبيني األفارقة فإن  دينغن،
امللونني خدمهم مع م) عندما قام (468) أفريقاين عام (1838 كانون األول
املتكررة اهلجامت بصّد معهم، متحالًفا إفريقًيا (60) وحوايل األفارقة من
حوايل وراءهم تاركني تراجع الزولو وقد من الزولو. حمارًبا (10000) حلوايل
(ْبَلد املعركة اسم تلك البوير عىل أطلق مهاجر. يقتل أي مل بينام قتيل (3000)
من: االحتفال وتغّري املجاور. املياه جدول الزولو ختضيب دماء بسبب ِرفر)
القسم، بدًءا من يوم إىل: م) 1952) عام من بدًءا العهد، يوم إىل: دنغن، يوم
العصبية موقع لتدعيم  املناسبة  بارزون  سياسيون  واستغل م). 1980) عام
عن السؤال املحرمات من كان وقت قريب، وحتى اخلاص هبم. األفريقانية

وتقاليده. االحتفال أصل
(Bantjes) بنتيس وسكرتريه، برتورُيس أندريس الزعيم لتقارير وطبًقا
عقد وقد املتوهج. الديني احلامس من استوحي العسكرية الفرقة انتصار فإن
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األول. كانون التاسع من املوافق  يوم األحد املنعقد احلاسم الديني االجتامع 
أداء عىل وشك الذين كانوا الرجال عىل اقرتح برتورُيس إن يقول: بنتيس كتب
أراد وقد للعون. طلًبا للرب اجلميع يصيل أن اخليم املختلفة يف األحد صالة
العظيم، السمه بيًتا ختليًدا نشّيد النرص، فسوف  الرب  منحنا ’إذا نذر تقديم 
االلتزام من ليمكنهم الرب مساعدة طلب يّرسه‘. ودعاهم إىل الذي املكان ويف
للرب، تكريًام به وحيتفل معروًفا يصبح كتاب يف النرص يوم وتدوين بالنذر،
املراسم أّدى الكنيسة، سًنا يف األكرب بصفته ِسلَريز، كان رسل وقد ذريتنا. آخر
وموعظة بصالة  تبعه ثم (61-21 :83) املزمور برتتيل برتوريس  خيمة يف
النذر. خالهلا تقديم جرى أخرى صالة تالها (24-1 :6) القضاة سفر من
وبعد املزمور (134). الصالة بغناء واختتمت (12 ،12 :38) املزمور وغني
للرب، وبعد االنتهاء الصلوات بنتيه: «وتم أداء كتب املعركة بوصف أهناه أن
جمموعة قوية ملطاردة الزولو» أخرى مرة قائد احلامية أرسل اإلهلي الفرض من

.‹in L. Thompson 1985: 152 -53›
(Pietermaritzburg / (بيرتمريتزبورغ الرئيس املعسكر ُسّمي بعد، فيام
وأصبح (Gert Maritz) مارتس وِغرت رتيف بيت من كل لذكرى ختليًدا

ناتال. عاصمة جلمهورية
األفريقاين األوائل النذر. فاملؤرخني تارخيية يف للتشكيك أسباب ثمة لكن
شكل عىل كنيسة متواضعة برتوريس فيه شيد الذي الوقت ويف إليه، يشريوا مل
كام لنذر. يعتربها وفاًء باٍق ال يتوافر سجل م) 1841) عام للحبوب يف صومعة
استخدمت حيث م) 1861) يف عام العبادة ألداء طقوس استخدامها توقف
إىل: حتولت م) عندما 1908) عام التجارية حتى األغراض من للعديد بعدئذ
الواسع السنوي االحتفال جتاهل تم فقد ذلك، عىل عالوة فورتركر. متحف

طوال ربع قرن.
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مها م)  1864) يف اهلولنديني اإلصالحيني  من ِقّسان  أقنع ذلك، ومع
للكنيسة العمومية اجلمعية (F. Lion Cachet) كاتشت وليون (P. Huet) هوت
كانون السادس من يف دينًيا االحتفال برضورة ناتال يف اهلولندية اإلصالحية
H.J.) هوفشتده نرش ذلك، مع النذر. عىل  تركيز خاص للشكر، يوًما األول
هناية تضّمن الذي م) 1876) ستيت، يف أورانج فري تاريخ: أول (Hofstede

سلط وقد وآخرون. هوفشيده مجعها التي  م)  1871) ِسلَريز ل َرسِ يوميات
تفوق االعتبار  بعني  آخذين ِسلَريز. دور وعىل برتوريس  ورع عىل الضوء
’كان القديم: العهد هيود  حال هي كام وبرتوريس هو  قّرر العددي، الزولو
فسنقّدس أعدائنا، عىل النرص منحنا وإن الرب، مع أيًضا قطع عهد نحن علينا
ِسلَريز رواية وختتلف عام‘. كل يف املقدس السبت كيوم ونحفظه اليوم ذلك
من املصليني، بدًال حشد عالنية أمام النذر قدم إنه حيث من بنتيز رواية عن
ذكر عىل يأت مل وثانًيا، بنتيز. رواية وفق وذلك برتوريس داخل خيمة قطعها
يأِت مل ذلك، من وأكثر .‹see L. Thompson 1985: 167› تذكارية بناء كنيسة
(1865 م) عام يف (Transvaal) ترانسفال حكومة أعلنت عندما قسم ذكر عىل

رسمًيا. عيًدا األول كانون (16) يوم
شبستون ثيوِفُلس أعلن م) بعدما 1880) يف عام مترد األفريقان عندما لكن
بريطانية، مستعمرة الرتانسفال م) 1877) عام يف (Theophilus Shepstone)
من كومة  جتميع عرب (Paardekraal / (باردكرال يف العهد ’جددوا‘  فقد
من املستقبيل والكفاح يف املايض السود سيطرة من اخلالص ترمز إىل احلجارة،
ويف كل م) 1881) عام يف احلني، ذلك ومنذ الربيطانيني. عن االستقالل أجل
القسم يرد ذكر مل دنغن. يوم يف وطنية مهرجانات احلكومة تنظم سنة خامسة،
يف طبعت األحداث عن ِسلَريز رواية لكن م) 1881) احتفال عام يف األصيل
وحتدث احلجارة كومة فوق تذكاري نصب وأقيم م). 1891) احتفال برنامج

ِرَفر). (ْبَلد معركة عن (Paul Kruger) باول كروغر الرئيس فيه
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يف والرسميون  الدين رجال نظم م)   1895) عام من األول كانون يف
بتجميع وقاموا ناتال. يف (Weenen) وينِن من بالقرب احتفاًال الرتانسفال
تابوت يف ودفنوها اآلخرين  م)  1838) عام  مذبحة وضحايا رتيف رفات 
القرن هناية قرب انترشت إىل ذلك، إضافة التذكاري. النصب حتت أساسات
كثافة منها كثري وأكد الفطر، كام برسعة ونمت النزوح تتناول التي املطبوعات
جتمًعا مثّلت الكوماندو وحدة الحظ تيل أن وقد فيها. املشاركني املتدينني نسبة
L. Thompson 1985: 172-› من جيش حديث أكثر املتعبدين من متنقًال

كلية(4). اآلخرين جتاهلوه أن إّال النذر، إىل االنتباه بعضهم ولفت .‹177
الدين رجال قام  عرش، التاسع القرن من األخري الربع  ويف بعدئٍذ، 
وتزيني ببعث ستيت فري أورانج  ويف ترانسفال يف والسياسيون واملثقفون 
لعام األول كانون أحداث عن معّدل  بنص واالحتفال  القوانني  وتصنيف
الربيطاين. العدوان األفريقانية أمام اهلوية بكربياء بقصد االرتقاء (1838 م)
َخَلَفهم من  عّدل القرن، هذا يف الربيطانية اإلمربيالية ضعف  ومع لذلك، 
أمام هتديد األفريقانية اهلوية تدعم أهنا وقدموها عىل املزعومة األحداث تفسري
التقليدية: السياسية للخرافة صارخ مثال وهذا السوداء. اإلفريقية القومية
توظيف رسيع؛  وتطور  متأخر توثيق  التارخيية؛ احلقيقية مع جزئي انسجام
الفارق إن الظروف. لتالئم تغيريها عىل والقدرة سياسية؛ ألغراض محايس
ومدى العالية الدينية نربهتا يف هو سالغرتزنك خرافة  وبني بينها الرئيس

األفريقانية. يف اهلوية متركزها

العنرصي للتفوق السياسية اخلرافة (6 ،2 ،2 ،2
اإلنسانية أن فرضية إىل األفريقانية للعصبية السياسية اخلرافة استندت 
وأنه مقدر كافية، غري املصطلح درجة تعريف كانت للجنس، مهام وفًقا مقسمة
العنرصي) الفصل (الفصل فإن وبالتايل، متّيزها. احلفاظ عىل ساموًيا لألجناس
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بداية ومع األوربيني، املستعمرين مواقف مع للحياة. ومتشًيا رضوري رشط
بأهنم السود لوصف نمطية أوصاف لدينا م) 1652) عام يف البوير استيطان
البرش، حلوم  وآكلو وقذرون وكساىل وكاذبون ولصوص وفاسقون وثنيون
ناتال مستعمرة حلكومة تابعة وتكشف جلنة بالوحوش(5). شبيه  شعب وهم
امرؤ أنه األسود للرجل املنترش األفريقاين عام (1852م) التقويم الربيطانية يف
احلقيقية. وقد مصلحته حتى ال يعرف وأنه بالعمل يلتحق جيلد لكي أن البد
بمفهوم الكالم عن عوًضا براغاميت علامين بمفهوم اإلفريقيون هؤالء تكلم

.‹L. Thompson 1985: 83 -84› تارخيي أو وفيلسويف الهويت
وفق اإلنسان بموجبها يّصنف التي للوجود  الكبري الرتاتب نظرية إن
الغاب إنسان إىل  ووصوًال (األوريب) اكتامًال باألكثر بدًءا دقيقة، مراتب 
مجامجهم ألن األسود اإلفريقي عىل ببساطة يمكن تطبيقها ال (orang-outang)
كانت البرشية األجناس أن يف شك ال لكن األوربيني. مجاجم عن ختتلف ال
اجلسدية، خصائصها منها ولكل الباقية املعينة ثقافتها منها شعوًبا متاميزة، لكل
’إنسان بني  احلضارة،متايز ملقياس ووفًقا معني مكان ويف منها لكل كان
L.› و’املتوحشني‘ اإلنغليزي) اإلنسان واألفضل األوربيني، (أي متحّرض‘
عىل عرضًيا، األفراد، بعض ويمكن أن يقدر .‹Thompson 1985: 90-93
من مجعه من متكنوا ما عىل اعتامًدا العايل، األوربية الثقافة إىل مستوى االرتقاء
اإلفريقي الطفل ذكاء أن رؤي ذلك، عن فضًال شاميل إفريقية. يف أبيض‘ ’دم

البلوغ. سن عند النمو عن يتوقف األسود
من إفريقية جنوب سكان كل أّيد القرن العرشين، من األول النصف يف
خمتلف عىل  متفوق جنس إىل  ينتمون إهنم القائلة  النظر وجهة تقريًبا البيض
والسياسية والتقنية  الدين  يف انعكس ذاك تفوقهم وأن إفريقية، يف األجناس
املواقف هلذه ’العلمية‘ الركائز واعتمدت وثروهتم. سلطتهم ويف والفنون،
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اجلامجم علم دراسة نظريات من املستمدة النظر وجهات عىل العنرصية 
اخلاصة الوراثة ونظريات (eugenics) النسل حتسني وعلم  (carniology)
خاطئ، قارصة ومنطق منهجية نتاج مجيًعا إثبات أهنا تم والتي الذكاء بحاصل
هذا ذلك، رشعن ومع .‹Gould 1981› ملفقة األقل، عىل واحدة حالة ويف
مشاهبة طريقة  يف أراضيهم  ورسقة األصليني السكان  قهر العنرصي التفوق
واستغالل والكاريبي وآسيا إفريقية باقي يف البيض املستعمرين إلمربيالية
السيايس البيض تفوق أيًضا سوغوا كام األمريكان. األفارقة البيض

العاملة ’امللونة‘. واستغالهلم

األفريقانية للعصبية اجلوهر الالهويت-الكتايب (3 ،2 ،2
التي املتميزة اخليوط من العديد جنوب اإلفريقي املجتمع يف بنية حيك لقد
اخليوط هذه  وأحد به. اخلاصة هويتها فعلًيا فقدت حتى بينها فيام تداخلت
من كثري وثمة التطورات داخل املجتمع. يف أثرت التي الالهوتية العوامل هو
ربنسن جون سري كتب فقد والكتابية. الالهوتية العوامل تأثري عىل الرباهني
أسهم الذين البادكنتيني «أولئك عن ناتال وزراء رئيس (Sir John Robinson)
in L.› احلارضة»  األحداث يف كثًريا مجهورهم وقلوب عقول عىل تأثريهم
ومنهم السياسيني، الزعامء من العديد واستند .‹Thompson 1985: 172
عام (1881م) إفريقية من جنوب مجهورية رئيس كروغر بول املثال سبيل عىل
مع والعهد  الرب وحي  بخصوص  كلفن تعاليم إىل  (1902م) عام حتى
بل فحسب، العهد القديم ترسي عىل ال Institues› التي III, 24: 8› الشعب

أيًضا. ذاته كروغر زمان عىل
إىل هبم وأتى  الكاب مستعمرة يف  شعبه الرب اختار لكروغر، وطبًقا
وسكن أعداءهم، عهًدا‘وهزم معهم قطع طهّرهم، أن وبعد الرباري،
العادلة’. الطريقة هبذه  هلم الرب إياها  أعطاهم  التي األرض يف املهاجرون
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التعاقدية بالتزاماته الوفاء عدم بسبب الربيطانية باإلمربيالية شعبه الرب وابتىل
عام باردكرال يف له وتبني سنة. ثالثني  من ألكثر العهد بتجديد باالحتفال
اخلارجية‘ الدعوة يف الرب ’شعب كان ترانسفال شعب مجهورية (1880م) أن
.‹du Plessis n.d.: 103, 89, in Moodie 1975: 26 -27› الرب‘ و’شعب
فاملحّصلة وإخالًصا. مطلًقا والًء تطلب الشعب اختيار فإن حال، كل عىل
الرب اختيار عىل برهان هنائي من أكثر كانت اإلعجازية حلرب (1881 م)
والعقاب والثواب اخلطايا من عكست الهوتيته دورة وقد ترانسفال. شعب

قلبه. إىل املحبب (31-34 :89 املزمور التي يعكسها ( واملصاحلة
قدرهم وكان الرب، شعب  بني من السود األفارقة يكن مل كروغر بنظر
عىل الربيطاين اهلجوم وكان البيض. ألسيادهم األبد إىل خاضعني يبقوا أن
للربيطانيني كان  أنه ومع الرب. كنيسة عىل الشيطان هجوم اجلمهوريات
يسوع البوير جانب كان إىل أنه البوير مئات فقط، إّال امليدان ولدى يف آالف
أوائل منذ كروغر ربط كان وقد واألرض. للسموات األعىل القائد املسيح، 
اجلثامنية حتّمل عن رضورة وحتدث يسوع، بعذاب شعبه (1900م) معاناة عام
ألّح وقد .‹Moodie 1975: 32 -36› حتريرهم فجر يوم انبالج قبل واجللجلة
موضوع املؤكد أن من يوئيل، حيث سفر يقرأ سمتز أن اجلنرال عىل كروغر
(21 - 1 : ؛ و3 1 : 2 - 15 : 1 (يوئيل والبعث (10 - 6 اخلراب (يوئيل 1:

نفسه. سييعثان الراحة يف

كويرب أبراهام عند املسيحية 1) العصبية ،3 ،2 ،2
ابتدعها التي املسيحية العصبية إىل مرتكزة قومية مسيحية دولة فكرة كانت
أخرى عنارص  مع بتواٍز تسري (الربدبند) عقيدة قلب  يف كانت والتي كلفن،
السلطة كل أن عىل تلك شددت وقدد الناشئة. األفريقانية العصبية  ضمن
الكلفينية باملسيحية تسرتشد أن مجيًعا احلكومة عىل وأنه الرب،  من مستمدة
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أبراهام الالهويت اهلولندي اإلصالحي امللهم الالهويت وعرصهنا أوهلا كام
’املسيحي، مصطلح ط بسَّ الذي (Abraham Kuyper 1837 -1920) كويرب
األمة‘ وأن رسالتهم ’جوهر يشكلون الكلفنيني أن آمن كويرب وقد القومي‘.
الالهويت موقفه وكان الرب. ظل حتت بمجملها احلياة إخضاع عىل تقوم 
بأهنم واثًقا كوبري كان البوير، هزيمة ورغم هناك. حمدًدا إفريقية جنوب يف
آبائهم اإلصالحي. إيامن عن يتخلوا ال أن رشيطة هناية املطاف، يف سينترصون
الواجب والثقافات واأللوان األجناس يف تنوًعا الرب خلق  رأيه، وحسب 

معطيات. هبا االعرتاف
املعتقد كويرب: تأثريات يف األفريقان القوميني أفكار جذور بلومربغ ويتقىص
أو (شاملة) فالكلفنية املسيحي؛ املبدأ حتت إرشاف يقع دوًما أن القومي جيب
’دنيوية‘ عقيدة والكلفنية اإلنسان؛ شؤون كل سيطرهتا نطاق ويشمل (عاملية)
إن .‹Bloomberg 1990: 10› بالقومية نفسها تربط أن يمكنها و’مفتوحة‘
‹الكتاب› يكون وأن املسيحية، األمة عىل القّيمة تكون  أن األفريقانية َقَدر 
لالهوتية بد ال كان ذلك، ومع بمجملها. السياسية للحياة األسايس املصدر
األكاديميني بعودة علامنية األكثر الربدربند قومية تتصارع مع أن الكويربانية
نيكوالس والدكتور وزراء الحق) (رئيس (H.F. Verwoerd) فرُفرد أمثال من
جنوب مجهورية ورئيس املالية (وزير (Dr. Nicholaas Diederichs) ديدركس
من معهام أحرضا اللذين العرشين من القرن يف الثالثينيات الالحق) إفريقية
أن ومع املشرتكني.  والتاريخ الثقافة خالل من موحد شعب إحساس أملانيا
القومية، والتجربة  والثقافة اللغة حيث من لألمة األسبقية أعطى امليل هذا
من كانوا  الذين دينية عاطفة األكثر األفريقان  مع مشرتكة قضية أوجد فقد
«يستطيع قومي:  جمتمع إىل لالنتامء اإلنسان دعي لقد املختار. الرب  شعب
حيقق أن فقط،  شمولية وأكثرها كلية اإلنسانية املجتمعات أكثر يف  اإلنسان
أن جيب وعليه ‹Dietrichs, in Moodie 1975: 156 -158› بالتامم» ذاته



141
إفريقية وجنوب االستعامر

عارض وقد األمة. معتقدي القومية والثقافة الربوتستانتية املسيحية تكون
قرر هو الذي فالرب لإلنسان. اإلنسان بمساواة ينادي مذهب أي ديدركس
تنفذ لكي أمة كل الرب فقد خلق من ذلك، أمهية واألكثر بني األمم، التنوع
إىل أوصلته نظرة وهي الرب، خدمة األمة خدمة كانت ولديدركس إرادته.

األمة. تأليه درجة

و‹الكتاب› البوير عصبية (2 ،3 ،2 ،2
واللغة ‹see Loubser الرشيم ‹1987 األفريقاين مكانة العقل يف للكتاب
شهداء عن لنغنهوفن حتدث  وقد السيايس. اخلطاب يف الروح بثت الكتابية
عليه حصلت  الذي التاج بحمل جديرة أفريقانية بأهنم:’أمة النازحني  قافلة
إفريقية جنوب آالم درب إن قتلوا‘. الذين  اآلباء صليب طريق عىل لتسري 
احلاوي الرب مستقبل إىل جتاوزهتا فحسب بل دنغن‘ ’جلجلة إىل تفِض‘ ’مل

م) 1950 إىل 1920) فرتة لكن .‹see Moodie 1975: 14› مجهورًيا بعًثا 
هذه وانعكست  إفريقية. جنوب من األفريقاين القسم  مدَيَنة ترسيع  شهدت
عدد يف الكبري التنامي ذلك يف  بام املتعددة، االجتامعية التغريات عىل املَْدَيَنة
تلك يف ‹الكتاب› قّراء وكان اإلصالحيني. للهولنديني املدينية  التجمعات
مزارعني فيه كانوا وضع من التحول أصاهبم الذين، األفريقان من  الفرتة
يف مياومني مدن عامل إىل هبم، اخلاصة ثقافتهم  هلم أرض ومالكي مستقلني
see details in Deist 1994:› االجتامعي السلم أسفل ويف وسط ثقافة غريبة،
وعالوة التغريات. هلذه  مستعدة األفريقانية الكنائس تكن ومل .‹14-15
غري األعامل  يف ومزامحتهم املدن عىل السود السكان  تدفق فإن ذلك،  عىل
باألفريقانية الناطقني املتدنية فاقمت من مشكلة السكان األجور ذات املاهرة
والبيض السود بني (الالمساواة) مبدأ تطبيق عىل اإلرصار يف بدأوا  الذين

.‹in Deist 1986›
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البوير ’خروج‘ (3 ،3 ،2 ،2
أنفسهم شعًبا الكبري إىل النزوح مهاجري نظرة دليل عىل يتوافر مل مع أنه
بشكل ‹الكتاب› نموذج وظف  فقد املوعودة، األرض إىل طريقه يف خمتاًرا
ذلك عىل  تدل  كام إفريقية، جلنوب القومية األصول خرافة خدمة  يف واسع

:‹see Deist األوائل ‹1994 إرسءيل بني مع الساذجة التلقائية املطابقة
إرسءيلاألفريقان بنو
من أوربا إىل إفريقية انتقلوا

الربيطاين حتملوا قساوة احلكم
الكاب إىل الشامل من مستعمرة هربوا

السوداء الشعوب أن االعتبار بعني أخذوا
كثرية وقوية

جديدة أرًضا بأعجوبة تسلموا
الرب مع عهًدا أقاموا

التذكارية ِسلَريز كنيسة شّيدوا
للخلف تارخيهم روى اآلباء

مرص إىل فلسطني من انتقلوا
الغرباء احلكام حتملوا قساوة

أرض كنعان مرص إىل من هربوا
األمم كثرية وقوية أن االعتبار بعني أخذوا

جديدة أرًضا بأعجوبة تسّلموا
الرب مع عهًدا أقاموا

من احلجارة تذكارًيا شّيدوا نصًبا
للخلف تارخيهم روى اآلباء

’من الثالثينيات عقد يف الهوتًيا املطلعة  األفريقانية الفكر أهل  طبقة إن
وعىل الديني، الشعور إىل افتقارها عىل  حترسّت والتي العرشين‘ القرن
وجدت املدن، سكان من األفريقان الفقراء‘  ’البيض  عند املتزايدة العلمنة
البوير‘ ’كالفنيية وطورت لكويرب، احلرة  أمسرتدام جامعة يف روحًيا مالًذا
Deist 1994: 18› املقدس للكتاب البسيط املعنى عىل القائمة هبا، اخلاصة
بارز دور  هلا وكان التثنية، لسفر ساذجة واقعية بقراءة واستغاثت .‹-19
اهلولندية اإلصالحية الكنيسة واستمرت العنرصي. الفصل سياسة قيام يف
بالكايروس، ‹الكتاب› قراء تذكري يف الرسمية واملطبوعات خالل املواعظ من
جديد: خلق وشك عىل  [التوراة]، موسى مثل فيها، كانوا التي اللحظة  يف
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كام مهدد وضعهم أن رأوا األفريقان لكن ألبنائهم. بيضاء إفريقية  جنوب
موسى [التوراة]، ومثل .‹in Stuhlman 1990: 626› إرسءيل بني وضع كان
وعىل الرب، وصايا عىل الصارم يف احلفاظ يكمن البقاء الكنيسة أن قيادة رأت
37- التثنية 4: (انظر التثنية سفر املؤّسس ساموًيا يف األمم تقسيم األخص،
حق أي من فليس األمم، 15-14). فإذا قّسم الرب و10: 7-8؛ و7: 38؛
عن وَفْصلهم ناحية، من التثنية وحدة األفريقان، سفر عّزز أن يوحّدها. لقد
سفر بخصوص (ُتتُيس) دو توا كتب فقد ناحية أخرى. من السوداء الشعوب

اآليت: (11-9 :22) التثنية
التامسنا أساس هو وهذا يقسمه. أال املرء فعىل الرب وحده ما أوًال،
جزأه الرب. ما توحيد لنا املسموح غري من ثانًيا، األفريقان. بني الوحدة
أي مساواة نريد ال فإننا تعدديته وتبًعا لذلك، يف يتحقق الرب جملس إن

.‹in Deist 1994: 23› بندقة أو

:(P.J. Loots) لوتس وكتب
واستقالهلا املجموعات لفصل اإلصالحي املبدأ هذا  من انطالًقا
يف العنرصي  الفصل حول سياستنا تتدفق الرب) (مملكة اململكة يف
والطبيعة الكتب املقدسة عاملي وفق عام وهذا مبدأ الكنيسة والدولة.
أن البوير وكنيسة األفريقاين الشعب والذي عىل العظيم، اخلالق أسسه
العرصية» الليربالية سياسة املساواة خاصة ضد عندها، ما حتميه بأقىص

.‹in Deist 1994: 23›

بني فالفصل برشًيا. املخَتَلَقة  املساواة من أفضل  إًذا الكتابية التعددية
صنع من هو األجناس ومساواة املقدسة،  الكتابات إىل  يستند الشعوب
التثنية يف سفر  الوارد األصليني بالسكان االختالط قدم حتريم لقد اإلنسان.
see›األساس Cohen 1983; Dion 1985; O’connell 192› (4-3 :7)
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ن ليمكِّ إفريقية، جنوب يف املختلط الزواج حيرم الذي اخللقي غري للترصف
متلكت أقلية إرسءيل وكام شكل بنو متاًما نقائهم. عىل املحافظة من األفريقان
األرض متلكهم  اإلفريقيني جنوب الكلفنييون عد الرب، بمساعدة األرض
إفريقية جنوب كلفنيو يشعر مل  التثنية، سفر مؤلفي ومثل  ساموًيا. قدًرا
عىل السطو كان  بالسكان. مأهولة كانت  األرض  أن حقيقة جتاه باحلساسية

العادي. التارخيي املقياس اُملساءلة وفق من به بدًال أمًرا حيتفى األرض
الدكتور طّور م) 1938 األول كانون 16) ْبَلْد ِرَفر يف مئوية احتفاالت ويف
األفريقان كان فإذا :(Second Great Trek) الكبري الثاين مفهوم اخلروج مالن
إىل يف طريقهم فهم اآلن م) 1938) يف عام ِرَيفر ْبَلْد يف  السود عىل سيطروا

سوق العمل: اجلديدة املعركة ستكون حيث املدن، نحو اخلروج الثاين،
الكبري القرار هنا اختذ مقدسة. أرض ِرَيفر عىل ْبَلْد يف تقفون هنا إنكم
املسيحية احلضارة وبخصوص إفريقية، جنوب مستقبل بخصوص
للجنس املسؤولة والسلطة املستمر الوجود وبخصوص أرضنا، يف
عام تنظرون إىل قرنني. وراءكم، حدود عىل هنا إنكم تقفون األبيض.
مل الذي إفريقية جنوب درب عىل وأمامكم، بعيون قريرة، م) 1838)
إن فرتركر، عربات آثار متّتد وراءكم م). 2038) عام ينتظر قدم، تطأه
احلضارة عن مراكز ببعيد ليس اجلديد) (اخلروج املدينة يف يقع ِرَيفر ْبَلْد
سيؤدي اليوم املدينة إىل الريف من الرجوع اخلروج، رجوع لكن 
حريتهم وكانت نفسه العمل سوق يف والبيض  السود احتكاك إىل
أبيض عرًقا أنفسهم هبا حيمون التي احلرية يشء، كل فوق [الفرتركر]
احلثيث أن سعيهم اليوم تتحققون كام فإنكم قبل، من لكم يتبد وكام مل
أضعاف عرشة يوازي األبيض الرجل أرض إفريقية جنوب  جلعل 

.‹in Moodie 1975: 198 -200› عملكم
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العقيدة دعائم إرساء يف بارز دور إًذا والتوراتية الالهوتية للعوامل كان
من البدهي املتغرية. للظروف ذاهتا وتكييفها خالل تطورها األفريقانية العصبية
داخل الكنائس من حتٍد دون قدًما مل يمر املهيمن، الالهويت الكتايب أن الدعم
بعنف، العنرصي الفصل سياسة انتقاد تم ويف احلقيقة، اهلولندية اإلصالحية.
وجهات خالل من يعملون  الذين والواعظون الالهوتيون وصمها والحًقا

باهلرطقة. خمتلفة كتابية الهوتية نظر

واألخالق والتاريخ اخلرافة (4 ،2 ،2
البيض حضارة لتفوق توكيد إفريقية جلنوب األفريقاين التاريخ يف أعامق
جنوب يف «األوريب أن عىل (اجلنرال) هرتُسغ أّرص للمساءلة. فقد خاضع غري
اندثار إىل  حتًام سيؤدي األبيض الرجل واندثار للحضارة؛ مرادف إفريقية
بالرجل مقارنته األسود، عند والرجل .‹in Moodie 1975: 261› احلضارة»
اخللقي، ويف املعتقد الدين سنوات يف ثامين عمره يكون طفًال البالغ، األبيض
يكن، فقد ابتدائية فحسب. مهام معرفة ولديه العلم، األدب أو يف إبداع وبال
كانت العنرصي عندما بالفصل القاضية سياستها يف إفريقية جنوب استمرت
تشكل ظاهرة القرن، ثامنينيات يف وكانت، باجتاه معاكس، تتحرك العامل غالبية

.‹L. Thompson 1985: 191› مصّنعة ملونة دولة نوعها، من فريدة
هو العنرصي فيه االختالط أصبح عامل يف العنرصي الفصل نظام لتدعيم
تأويل تارخيه ويعيد ويلفق املعتقدي أساسه الرضوري تكرار من كان القاعدة،
األجناس، بني املتأصل  التمييز بأنفسهم الواثقني البيض أكد لقد خرافته.
جعل بام سنة، بألف  السود عىل يتقدمون أهنم فرضية عىل حتمية، بصورة
السود لدى يكن مل األصول، خيص وفيام رضورًيا. أمًرا العنرصي الفصل
من فيه قدموا الذي احلني ذلك  منذ البيض، من  أكثر األرض يف مطالب
ويف اجلنوب، يف رحاهلم البيض فيه حّط الذي ذاته الوقت حدود يف الشامل
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see government-sponsored› بدوية  شبه كانت  معيشتهم  فإن األحول كل
إىل إضافة .‹information newsletter in L. Thompson 1985: 199 -200
Slagtersnek,) القومية للخرافات التارخيية، املكّونات إىل اللجوء كان ذلك،
أيًضا والالهوتية الكتابية العنارص وكانت (the Great Trek, the Vow, etc

احلجج األفريقانية. خلدمة مصوغة

اخلرافات جوهر 1) حتدي ،4 ،2 ،2
وعلامء اإلنسان أصول علم وعلامء املؤرخون بدأ  أمر،  من  يكن مهام
جوانب االختالف من جانب كل بإخضاع الثانية العاملية بعد احلرب الالهوت
ذلك رفضه. يف كثريون وبدأ  التمحيص، إىل إفريقية جنوب لتاريخ القومي
حتطيم وإىل العهد خرافة قوة تّرهل وإىل سالغرتزنك خرافة تدمري إىل أدى

اخلالية. األرض خرافة
حارصه أفراد الشعب الذي أن كل (Richard Elphick) بّني رترشد إلفيك
للسكان نفسه الوراثي الرتكيب كانوا أعضاء يف الكاب غرب يف اهلولنديون
تاريخ حتديد أما م). 1977) آالف السنني املنطقة يف عاشوا الذين األصليني
إىل تعود فخارية أوان كشف عن تقنية (الكربون 14) الذي وفق األثرية اللقى
خرافة األرض نسف فقد م) 300 ق الرتانسفال املبكر (يف احلديدي العرص
البانتو بلغة الناطق إفريقية جنوب شعب أجداد عاش فقد السكان. من اخلاوية
البرشية اجلامعات وقامت اهلولنديني.  وصول قبل قم) 1400) املنطقة يف 
آالف لعدة  لألكل الصاحلة  النباتات وحصدت واالسامك احليوانات بصيد 
ومنطقة الناتال  من كل يف مزارعون عاش قم) 1000) عام ومنذ السنني.
فري أورانج رشق وشامل بوتسوانا ورشق  والرتانسفال وسوازيالند الكاب

ستيت(6).
أسطورًة وترعرعت، نمت التي  لسالغرتزنك، السياسية اخلرافة أخذت
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الناطق الشعبني: لدى أصبح عندما االنحسار يف لإلنكليز،  البغضاء  حتمل
تفرضه ملواجهة التهديد الذي باألفريقانية قضية مشرتكة والناطق باإلنغليزية
العرشين) القرن (من اخلمسينيات عقد منتصف فمن السكان السود. غالبية
مدارس يف املدرسية الكتب من بالفعل األسطورة تلك اختفت فصاعًدا
االستقصاءات استمرت العرشين) القرن (من الثامنينيات ويف إفريقية. جنوب
أصول كراهيتها دامت ما كبرية، خسارة تكن ومل إلضعافها. حوهلا التارخيية
مل األفريقانية الكنائس فإن غري دينية، خرافة دامت وما اإلنتاج، تعرقل اإلنغليز

القومية األخرى. اخلرافة عنارص فعلت مع كام هلا ومل ترّوج تشجعها
األول الرمز تكون أن يف  م) 1838) والعهد ِرَيفر ْبَلْد معركة استمرت
آذار يف مؤمتًرا عقدت إفريقية لكن جامعة جنوب األفريقانية. املسيحية للهوية
يارسفلد فان  فلوريس  (الربوفسور) فيه املتحدثني أبرز كان م)  1979)
بمفهوم العهد  سيتناول أنه مسبًقا، معروًفا وكان (Floris van Jaarsveld)
من مجاعة قامت املنصة اعتىل  وحاملا عنارصه. بعض عن ويسأل علامين
تربالنش يوجني أمسكت الريش. وحذفه بكميات من بالقطران شه برِّ الرجال
يمكن أساس أي حمتجة:’عىل وقالت الصوت Eugene) بمكرب Terreblanche)
يوم بأن رسل ِسلَريز َقَسم للتشكيك يف يارسفلد أن يستند فان (للربوفسور)
Suday Times, 8 April 1979, in L.› الفضيلة؟‘ يوم دوًما سيبقى العهد
طريقة من ما أنه يارسفلد فان ورقة ناقشت فقد ‹Thompson 1985: 280
ومل (1864 م) عام قبل تستخدم مل أهنا إذ لكلمة َقَسم، الصياغة الدقيقة ملعرفة

جانبهم. إىل اهللا كان بأن الوحيد الذي اّدعى الشعب يكن اإلفريقيان

الالهويت التفكري إعادة (2 ،4 ،2 ،2
داخل يف ينمو العنرصي الفصل  سياسة  السخط من كان  األثناء، يف هذه
واحدة إفريقية جنوب وكانت اخلارج. يف أم الداخل يف سواًء املسيحية، الكنائس
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من سكاهنا و(%93.8) من (%83.9) ينتمي حيث ’مسيحية‘ العامل بالد أكثر من
احلكومة يف (40) وزيًرا أصل من و(53) مسيحية، إىل كنيسة البيض السكان
حوايل وكان الثالث.  اإلصالحية اهلولندية الكنائس من واحدة إىل ينتمون
(الكنيسة إىل منهم % 40.1) الكنائس هذه إىل ينتمون البيض السكان من (%49)
إىل Nederuitse’) و(%6) Gereformeerde Kerk‘NGK / اإلصالحية اهلولندية
(’Nederuitse Hervormde Kerk‘NHK / تشكيلها املعاد اهلولندية (الكنيسة
Gereformeerde Kerk van / اإلصالحية جنوب إفريقية (كنيسة إىل و(%9,2)
ومثوديني البيض) من األنغليكان (10,76 % من عدد Suid) مع Afrika‘GKSA

الباقون ويشكل إلخ (%1,3) والربسبتاريون (%2,8) كاثوليك وروم (%6,9)
وكانت اليهود. من البيض من (%3) وكان البيض، املسيحيني من (%54)
البالغ السود األفارقة من (%69) مع للمضطَهدين، الرئيس الدين أيًضا املسيحية
الكنيسة إىل ينتمون امللونني من (%91) وحوايل نسمة، مليون (28) عددهم
اهلولندية اإلصالحية الكنيسة  إىل  إىل ينتمون (%28.5) بينهم من املسيحية
امللونني لألعضاء م) 1881) عام تأسست التي (NGSK) للملونني التبشريية
see Goguel and Buis n.d.: 6 -8 for figures for 1970 and› (NGK) ال من
الذي العام اجتامعه يف (NGK)ِل العام السنودس جملس دعم وقد .‹1977
(NHK) لدى احلال وكذلك املنفصلة. التنمية سنوات، سياسة كل أربع ينعقد
داخل من املتنامي جاء واالنشقاق بقوة، ذلك دعم ترانسفال يف جًدا املحافظ
De Gruchy 1979, 1991; De Gruchy and› الثالث وهي أصغر (GKSA)

.‹Villa Vicencio 1983(7); Moodie 1975; Hope and Young 1981
إفريقية جنوب الكنائس املسيحية يف كانت معظم قد (1948م) عام منذ
العنرصي. بالفصل املقرتح اخلاص الترشيع تدين فيه منفصًال بياًنا أصدرت
وصول منذ مسكوين جتمع أول وهو م) 1949) لعام روزتنفل مؤمتر أكد كام
من فحسب واحد وفد عضو حرضه والذي السلطة، إىل  القومي احلزب
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إفريقية جلنوب احلقيقية احلاجة أن وأعلن شعب الرب دعم وحدة (NGK)ال
De› (اجلامعي العمل خالل من (الوحدة يف (الفصل العنرصي) بل يف ليست
التبشريي االحتادي املجلس اجتامع كام اعرتف .‹Grruchy 1979: 54 -56
ُدعي والذي (1953 م) عام من ثاين ترشين يف يف بريتوريا ل(NGK) املنعقد
املمثلني وسط ثالثة اجتاهات األخرى، بوجود الطوائف من الكنيسة زعامء إليه
عن بالصحة الكتابية آمنوا األوسع: أولئك الذين املجتمع يف أيًضا انعكست
بعض مارسوا الرأي بل ذلك يف يشاركوا مل الذين وأولئك العنرصي؛ الفصل
الكنيسة يف العنرصي الفصل اقتنعوا بأن وأولئك الذين نفعية؛ ألسباب أشكاله

.‹De Gurchy 1979: 57 -58› اللعنة استحقوا ممارسيه وأن خطأ كان
مخسينيات يف (NGK) داخل العنرصي للفصل االنتقاد  بعض ثمة كان
الهوت عاملا  وقام فائقة. برسعة  الترشيع تطبيق تم عندما العرشين  القرن
ِكيت و(الربوفسور) (Ben Marais) ماِرس بن  (الربوفسور) مها بارزان
ومن العنرصي. للفصل والكتايب  الالهويت األساس بتقويض (B.B. Keet)
القس قال تاون، صوفيا يف العنرصي  الفصل واقع حول تأمالهتام خالل 
العنرصي الفصل دوافع إن (Trevor Huddleston) هدلسُتن ترفور األنغليكاين
يف الرغبة «من مستوحى العنرصي فالفصل املسيحية. وتناقض رشيرة وقوانينه
عملية اهليمنة خالل ومن اجلنيس، التفوق يف منزلة عىل هبدف احلفاظ اهليمنة
إن ذلك معاٍد احلب نفسه. أساس تشكل التي الشخصية العالقات عىل القضاء

.‹Huddleston 1956: 182› للمسيح»
أزمة حادة خلق يف 1960 م) عام آذار 12) يف شاربفيل مذبحة عّجلت
بني انقسام عن وكشفت اخلارج، ويف الداخل يف العنرصي، لسياسة الفصل
للجدل مثرية بدعوة مصحوبة األخرى، املسيحية والكنائس (NGK)ال
(Joost de Blank) دوبالنك يوست األنغليكاين، تاون كاب مطران أطلقها
ذلك عن  وعوًضا .(WCC / العاملي الكنائس  (جملس  من  (NGK)ال لطرد



150
االستيطاين واالستعامر املقدس الكتاب

العرقية العالقات حول مشاورات إجراء عىل العاملي الكنائس جملس وافق 
جنوب إفريقية. يف االجتامعية واملشاكل املسيحية

وفود عرشة من م) 1960) عام يف التشاوري املنعقد كتسلو اجتامع تشكل
(جملس يف األعضاء  إفريقية جنوب كنائس من كنيسة منها واحد كل مّثل
األخري. عن ممثلني ومخسة أسود مشارًكا عرش العاملي) وضمَّ ثامنية الكنائس
التمييز أشكال كل فيه رفضت ختامًيا بياًنا التمثيلية هذه اهليئة أصدرت وقد
املتساوية احلقوق البرش، وضامن كل بكرامة ومتسكت العادلة، غري العنرصي
املؤمنني كل ممارسة وصواب  كافة، إفريقية جنوب يف العرقية للجامعات 
مصطلح وهو باإلنغليزية، الناطقة الكنائس رغبت وبينام املشرتكة. العبادة
والربسبتارية األنغليكانية  ذاتًيا املستقلة الكنائس لوصف استخدم فضفاض
تذهب يف أن (Congregational Churches الكونغرشونال] و([كنيسة واملثدية
كان احلقيقي السؤال لكن .(NHK)رفضها وفد ال ذلك، من أبعد إىل القرارات
الذي العنيف النقد وبعد لـ(NGK)؟ السنودس فعل جملس ردة ستكون كيف
الكاب سينودس من كل رفض الكنيسة  داخل املحافظة  اجلامعات وجهته
الكنائس جملس من (NGK)ال وانسحبت القرارات، الرتانسفال وسينودس

العاملي.
التحدي مع متعايشة  املسيحية  الكنيسة أضحت الدويل، الصعيد عىل
العاملي الكنائس فأصدر جملس املسيحية. العقيدة عىل العنرصية فرضته الذي
العمل وبرامج والبيانات املسكونية القرارات من سيًال فيه األعضاء والكنائس
الكنائس جملس منشورات برنامج (انظر م) عام (1937 منذ العنرصية ضد
املؤمتر كام دان .(‹WCC م) ‹1986 1986) العنرصية لعام مواجهة العاملي يف
عام يف بالسويد  أوبساال مدينة يف املنعقد العاملي  الكنائس ملجلس الرابع
أصل أوريب من البيضاء ألشخاص العنرصية وخاصة العنرصية، م) 1968)
بالدونية تقر بينام  السيطرة واالمتياز، ملوقع البيضاء الشعوب تؤّهل كل التي
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ما وهو إفريقي، أصل من  هم من خاصة  السوداء،  الشعوب  لكل املالزمة
اخلامس ودان املؤمتر .‹in WCC 1986: 35› واستغالهلهم إخضاعهم يسوغ
م) 1975) عام يف  كينيا عاصمة  نريويب يف  املنعقد العاملي الكنائس ملجلس

كوهنا: العنرصية
الرب وملحبة  للعدالة منافية  إهنا  البرش. وبحق الرب بحق  خطيئة
من لكل اإلنسانية الكرامة حتطم إهنا املسيح. يسوع يف  تكشفت التي
العقيدة تكذب فهي املسيحيون يامرسها وعندما والضحية. العنرصي
املسيح. يسوع يف رؤيتها الكنيسة مصداقية عىل وتقيض هبا نؤمن التي
ويف الكنيسة داخل يف أشكاهلا بكل العنرصية ندين نحن لذلك،

.‹WCC 1986: خارجها ‹533

املامرسات يف والالواعي الواعي الكنيسة بتواطؤ االعرتاف يف ومىض املؤمتر
جسمها. داخل من حتى استئصاهلا يف العنرصية، وبإخفاقها

العاملي الكنائس  ملجلس املركزية اللجنة  كررت م)  1976) عام ويف
اإلنجيل مع «يتعارضان كوهنام والعنرصية العنرصي للفصل املجلس معارضة
األساس» اإلنسان حقوق  وينتهكان املسيح كنيسة طبيعة مع ينسجامن وال
الفصل عىل اإلبقاء يف إفريقية جنوب حلكومة املخادعة املناورة ودانت
وطالبت ترانسكاي‘مستقلة’.  [دولة] خلق طريق عن وتثبيته العنرصي 
in WCC 1986:› الرشيرة البانتوستان سياسة بفضح األعضاء الكنائس
املفضوحة، السيئة املظامل املركزية  اللجنة شجبت الالحقة السنة ويف  .‹59
إفريقية جنوب األقوياء يف واملضطهدين احلكومات طريق متارسها عن التي
ورًدا .‹See WCC 1986: 64› جتديًفا بصفتها املسيحية‘ ’احلضارة باسم
عىل للرد  ’للكنائس‘ االستشاري الدويل املؤمتر عّد الثامنينيات عنرصية عىل
كل عىل وجب للخطيئة رمًزا العنرصية م)  عام (1980 املنعقد يف العنرصية
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عن الكنيسة أعربت أخرى، ومرة عالنية، حماربتها املسيح جانب إىل يقف من
in› جًدا متأخر وقت يف احلقيقة هذه إىل الوصول يف لتأخرها أسفها وندمها

.‹WCC 1986: 74
فانكوفر مدينة يف املنعقد ملجلس الكنائس العاملي السادس املؤمتر تناول وقد
العنرصية أخرى، أمور مجلة من م) 1983) عام يف بكندا  (Vancouver)
ودعا العنرصي، الفصل معارضة املجلس إفريقية. وكرر جنوب يف املرشعنة

وجهه. يف الوقوف إىل مجيًعا املسيحيني
املسيح. يف احلياة كامل وينكر عالية، العنرصي احلواجز الفصل ينصب
وإىل العامل، حياة املسيح يسوع طاعة إىل مدعوون املسيحيون والكنائس
أشكاله، بكل العنرصي الفصل ومعارضة الكنيسة استقامة احلفاظ عىل
الهويت تسويغ وشجب أي اجلائر، النظام هذا خلطيئة املكافحني ودعم
par. 2 of the› لإلنجيل هرطوقًيا ابتذاًال بصفته العنرصي  للفصل
Preamble to the Statement on Southern Africa, in WCC

.‹1986: 85

تفادي إمكانية توافر بعدم االضطهاد، خلفية عىل الكنيسة، وقد اعرتفت
أن توصياهتا يف وورد .‹par. 5 in WCC 1986: 85› مع احلكومة مواجهة
الفصل العنرصي بأن إيامهنا «تكرر العاملي: ملجلس الكنائس العمومية اجلمعية
عنه يتغاىض أو يدعمه الهوت أي وأن العامل، يسوع املسيح حياة إنجيل يدينه
العنرصي الفصل تفكيك  إىل ودعت  ‹in WCC 1986: 87› هرطقة» هو

.‹Resolution [h], in WCC 1986: 88›
وثيقتني األثناء هذه يف (NGK) أصدرت إفريقية، جنوب  داخل ويف
Human Relations إفريقية] جنوب يف اإلنسانية ([العالقات  مها: كنسيتني
جنوب اإلفريقي واملشهد اإلنسانية و([العالقات ((in South Africa (1966
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Human Relations and the South African Scene املقدسة] الكتب ضوء يف
إلدعاءاهتا، أي مسوغ تقديم ودون  .(in the Light of the Scripture 1974
‹الكتاب› سلطة أن  (NGK) بيانات  بقية مثل مثلها الثانية،  الوثيقة  افرتضت
الوقت يف النص، وأكد كافة. احلياة مناحي لتوجيه تقريرية مبادئ عىل حتتوي
التنوع وأن أصًال، ومتساوًيا واحًدا بجوهره كان البرشي اجلنس أن  نفسه،
أو الذاتية عىل التنمية قائًام سياسية نظاًما الرب:«إن إرادة أساًسا يطابق العرقي
(par. 49.6) كتابًيا» يسوغ أن يمكن املختلفة السكانية للمجموعات املنفصلة
لكنه املبدأ، حيث  من العنرصيني والتمييز الظلم بعدئٍذ، (NGK)ال ورفض
‹الكتاب› يصبح  التأويل، هذا مثل  وبموجب املنفصلة.  التنمية سياسة أكد
استخدامها االنتقائي يمكن مصّححة، لنصوص العرافة› أشكال ‹نبوءة أحد
نًصا مخسني حوايل استخدام تّم احلالة هذه يف معني؛ سيايس هنج صحة يثبت أن
املنتقاة النصوص من مفضل هو ما عىل خاص باعتامد العنرصي دعًام للفصل
- 5 :2 وأعامل ؛ 9 - - 9 ؛ والتثنية 23: 8 1 1: 28، و11: التكوين ) التالية:
مدى أي إىل (Bax) بكس ويبّني .‹Vorster 1983: 96-99› (62 و71: ،11
مدى يمر هذا أي وإىل ‹114-32 :1983› مقنعة املناشدات غري هذه كانت
أو وتكامله الرب شعب وحدة تعّزز التي األخرى الكتابية عن املقاطع الكالم

.‹1983: 40-133› يتم جتاهله كيف
الكنيسة من وقساوسة الهوتيون اختذ والسبعينيات  الستينيات خالل
سياسة ضد شجاعة  مواقف (NGK)ال داخل من اإلصالحية اهلولندية
أخرى مصادر إصالحية من العنرصي الفصل جاءت معارضة كام احلكومة.
بني م)  1978) عام يف العالقات قطع  إىل  أدت هولندا، يف خاصة أيًضا،
جملس كان وقد البلد. ذلك يف (Gereformeerde Kerken)ال و  (NGK)ال
الفصل أن فيه أكد م) 1968) عام يف  بياًنا أصدر إفريقية جنوب كنائس 
ذلك يف املرء كام يلحظ املسيحي. اإلنجيل ينافيان العنرصي والتنمية املنفصلة
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جيمس كوِن بأفكار إفريقية جلنوب الالهوت األسود تأثر بدء أيًضا، الوقت
اإلفريقي، جنوب نطاقه يف األسود، الالهوت وقد استهدف .(James Cone)
ذلك رّكز وقد وهويتهم. بكرامتهم وإحساسهم السود وجدان إيقاظ
األقل أو عىل اخلروج، نموذج عىل ‹الكتاب› عينيه نصب يضع وهو الالهوت،
جانب إىل يقف إًهلا متثل التي املسيح رسالة وعىل  منه، األول النصف عىل 
‹Ukpong 1984› أبُكنغ استطالعات يف املرء احلذر وبينام يلحظ املضطهدين.
ألن خالل كتابات الرؤى من تغري عامًال هاًما يف أصبح الالهوت األسود فإن
Takatso Mofokeng› مفكنغ  وتكتسو  ‹Allan Boesak 1976, 1984› بساك

دزمند توتو. للمطران الساحرة القيادة خاص وبشكل وغريمها، ‹1983
الفصل معارضته من الثامنينيات يف  إفريقية جنوب كنائس  جملس كّثف
يف ذلك الوقت؛ مطراًنا كان الذي توتو العام سكرتريها قيادة حتت العنرصي
من (NGK)ال انسحبت ففي حني الكنيسة. م) عام أزمة 1982) عام وكان
(التحالف يف عضويتها عىل حافظت م) 1960) يف العاملي الكنائس جملس
لكن (World Alliance of Reformed Churches /اإلصالحية للكنائس العاملي
إفريقية] ‹[العنرصية وجنوب عنوانه بيان رصيح اهليئة، يف عندما أعلنت تلك
هرطقة العنرصي  الفصل أن ‹Racism and South Africa Ottowa, 1982
العاملي التحالف عّلق الالهوتية) بـ(اهلرطقة األفريقانية الكنائس واهتمت
ألن بساك، هلا رئيًسا (NGK) و(NHK) وانتخبت عضوية اإلصالحية لكنائس
إىل كنيسة بساك العام انضمت ذلك من الحق وقت ويف .(NGSK) عضًوا يف

إفريقية. جنوب كنائس جملس
يف (Status Confessionis / اإليامن ال(NGSK) مسّودة (موقف أصدرت
الالهويت تسويغه وأن وثنية الفصل العنرصي أن أعلنت فيها (1982م) عام
العنرصي الفصل الهوت متحدية م) 1986) عام يف بنرشها وقامت هرطقة،
يف (NGK)ال عىل سيطرهتا عىل حافظت املحافظة القوى لكن .(NGK)ل



155
إفريقية وجنوب االستعامر

معارضة وكانت م). 1982) عام  أول ترشين يف للسنودس العام املجلس
باإلنغليزية‘ ’الناطقة الكنائس يف  الوقت ذلك يف تتصاعد العنرصي التمييز
من بارزة قطاعات داخل وكذلك اللوثرية، والكنيسة الكاثوليكية والكنيسة
see e.g. De Gruchy 1979: Hope and Young 1981; Regehr› (NGK) ال

.‹1979
والعرشين يف اخلامس (The Kairos Document كايروس] نرش ([وثيقة دل
عىل سنة، مرور  بعد املنقّحة الثانية  طبعتها ونرش  (1985م) عام أيلول من
املتعذر من أصبح الذي السيايس املوقف عىل األصيل الالهويت ذروة التعليق
الكنيسة‘ ’الهوت للكنائس السائدة الالهوتية نقًدا لألنامط ذلك ضبطه. وقدم
آماًال عليهام الكاتبان علق بديًال والهوًتا واحًدا مقدًسا كتاًبا الوثيقة واقرتحت
[الوثيقتني] انتقدتا وقد إفريقية. جنوب مستقبل عىل حقيقي تغيري إحداث يف
‹الكتاب› مفاهيم استخدامها سوء بسبب العنرصي للفصل الدولة‘ ’الهوت

العنرصي الفصل نقد  بأن واّدعتا  هبا. اخلاصة  أغراضها لتحقيق ونصوصه
وّظفت إذ عكيس، أثر وذا سطحًيا الالهوتية كان الكنيسة رعته الذي احلذر
أن العنف دون عدم والعدالة وسياسة املصاحلة عن املمجوجة األفكار الوثيقة
ال سالم أن عىل شددت كام أهنا بعمق. العرص سمة حتليل عناء تكلف نفسها
مدجج بالسالح، عنيف طاغية بني كانت بعض الرصاعات وأن عدل، دون

نفسه: محاية عن عاجز ومضطهد
بني بمصاحلة  املسيحي  التقليد يف أو ‹الكتاب› يف إحياء أي ثمة ليس
عىل نقيض أن املفروض علينا من والشيطان. الرب وبني والرش اخلري
أن بنا يفرتض معها. نتفاهم أن ال واخلطيئة، واالضطهاد والظلم الرش
The› الشيطان»  جترع نحاول  وأال ونرفضه، ونواجهه الرش نعارض

.‹Kairos Document 3.1
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الطلب يعني العدل حتقيق دون املصاحلة يف باالنغامس السود مطالبة إن
كان العامل الذي عرضه السالم إن مضطهديوهم. مع رشكاء أن يكونوا إليهم
األنانية واالضطهاد وحتركها الظلم عىل  للحقيقة وتغّطي تسيئ ’وحدة جمرد

كامل‘. بشكل
الهوت تبني عليهم ‹الكتاب› مع صادقني كنيستنا زعامء يكون  لكي 
الهوت من  بدًال الرش قوى مع املبارشة املواجهة عىل  يقوم كتايب

.‹The Kairos Document 3.1› الشيطان ومع اخلطيئة مع تصاحلي

املغتِصب، بعنف والسيطرة  والظلم  القمع حالة  بني الوثيقة وقارنت
تستخدمها التي اجلسدية بالقوة النفس عن والدفاع العامة املقاومة وأعامل
كام الّرشين. كأهون دفاًعا القوة استخدام وقبلت مقاومة املغتِصب، يف املرأة
سلطة كان العنرصي الفصل نظام إن القائلة الكنيسة قيادة فذلكة انتقدت
أن يكون 3). جيب :3) للمضطهد ضمنًيا دعًام قدم أن حياده وادعت رشعية
أن وعليها السياسية، وباالسرتاتيجية بالسياسة كاف فهم للكنيسة الالهوتية
.(4 :3) الوقت هذا ويف األحوال السائدة هنا ليغطي للخالص مفهومها متد

معاناة االضطهاد واالستبداد. جيب أن تكون النبوئي الالهوت انطالق نقطة
عليه أمًال. يقدم أن عليه صدامًيا، دوًما يكون أن النبوئي الالهوت طبيعة ومع أن
يعلن أن يف الوقت نفسه للرب’لكن العنرصي‘إساءة الفصل خطيئة يسمي أن
إفريقية اجلنوب إن األزمة .(1 املستقبيل (4: التحرر حول الطيبة األخبار أيًضا
ودائم، مبدئي العام بشكل للصالح معاد استبدادي ووجود نظام االستبداد هي
(4: 3). إن النظام عادلة غري ومصالح آثمة قضية قصد، أو دون قصد عن ممثًال،
الفصل إن ُخلقية. رشعية أية يملك ال واقع، أمر حكومة أنه مع االستبدادي،
أيًضا، للرب  بل  فحسب، للشعب ليس  عدًوا مستبًدا  نظاًما يمثل  العنرصي 
عىل املحافظة جيب ذلك، من الرغم عىل  .(4 :4) به اإلطاحة وجب ولذلك
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وأن الشيطانية الرشيرة النظام أعامل املضطِهدون يدرك أن ووجب األمل، رسالة
.(6 :4) واالعتذار التوبة إليهم يطلب

جانب إىل بقي من عىل وجب املضطَهدين، بني من كانت الكنيسة غالبية وألن
املضطِهدالعبورللمشاركةيفالنضال من أجلجمتمععادل.بلأكثرمن ذلك،عىل
الكنيسةأال تتعاونمعنظام طاغية،وأالتقومبأيعملمنشأنهأنيمنح الرشعية
تطيع الرب. لكي الدولة ملعصية مستعدة تكون أن عليها خلقًيا. رشعية غري إلدارة
بدًال من الصليب، مثال باستخدام الشعب محاس تتحدى وتلهب أن الكنيسة عىل

.(6- 5 :5) للحذر واالعتدال معقًال تكون أن
طرح يف ألسلوهبا وكذلك السود. مناطق يف كبري وقع للوثيقة  كان
يامرس الذي لالضطهاد انعكاًسا العاديون الناس فيها اكتشف الالهوت،
اخلارج يف  وإنام فحسب، البالد  داخل  يف ليس  عميق، أثر هلا وكان بحقهم،
التقاليد بإمالءات منها والتزاما  .‹see e.g. McAfee Brown, 1990› أيًضا
نحو عىل لكنه جوهرًيا، املقدسة النصوص إىل كان جلوؤها فقد اإلصالحية،
لرومة نقدية تارخيية إىل قراءة اللجوء عند املثال، سبيل فعىل وانتقائي. مألوف
تقاليد مع التعامل تتجنب فإهنا (14 - 10 حزقيال (13: ونقد (7 - 1 :31)
سفر يف والواردة األصليني، السكان تدمري ترفض التي  اخلامسية الروايات
من ذلك بدًال الثاين). (الفصل تنفيذ ذلك تفاصيل عن يتحدث الذي يشوع
(خاصة املزامري). واحلكمة األنبياء ألدبيات االنتقائية يف القراءة جتد مالًذا فإهنا
إرسءيل بني مع أعداء بعالقة تستعني فإهنا الكتايب العنف إىل اإلشارة ويف جمال
فإهنا القديم، العهد يف واالضطهاد املعاناة تناوهلا وعند الثالث).  (الفصل
املرصيني أيدي عىل إرسءيل بنو به ابتيل  الذي االضطهاد يف نفسها  حترص

الرابع). (الفصل إلخ الكنعانيني ملوك وخمتلف
املؤلفون اختار واألمل، التحرير حول ‹الكتاب› طروحات تناوهلا ويف
حالة ذلك (مثال ورشّير آثم عمل أنه عىل االضطهاد تقدم التي  الفقرات
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من مقاطع عدد ويف (7 :3 (اخلروج اخلروح يف خرافة إرسءيل بني عبودية
حتذف لكنها (6 :103 و ،18 و10: ،4 و9: ،14 :74 (املزامري املزامري سفر
سيلقاها التي وللمعاملة  امليعاد ألرض ساموًيا  املفوض الفتح  إىل إشارة أية 
(19 - 18 :4 (لوقا املسيح  بمواعظ استعانة  هناك وآخرون. الكنعانيون
الرغم عىل املسيح، رسالة أن عىل تشدد وهي يتوب. لكي الغني ولدعوته 
خري، مواقف إىل والرشيرة اخلرفاء املواقف حتّول إىل تدعو الّرش، وجود  من
النهاية يف  سينترصان واملحبة والعدل  واخلري  وتعم. الرب مملكة جتيء حيث
مًعا والشبل  العجل ويرعى (14 :7 يوحنا (رؤيا الدموع كل ُمتسح عندما
بل فحسب مرغوبني أمرين ليسا واألمل احلقيقي السالم (6 :11 (إشعيا
الطنانة، التحريرية لغته  من الرغم  وعىل ذلك، مع .(4 :5) مكفوالن مها
شكل من هو (The Kairos Document كايُرس] ([لوثيقة الكتايب التأويل فإن
إرسءيل. بني فقراء قضية تدعم تأكيد التقاليد التي مع ، الّنيصِّ أشكال التثبيت

الكنعانيني. بعيون املقدسة الكتب قراءة حتديات مل ترتِق إىل إهنا

خالصة (5 ،2 ،2
القرن هناية عند تلفيقها تم التي األفريقانية القومية السياسية اخلرافة كانت
األفريقانية القومية اختالق تم كيف الحظنا باالهنيار. بدأت  عرش التاسع 
وكيف أهدافها، تعزز لكي وحّورهتا آزرهتا السياسية اخلرافات أن وكيف
االستقصاءات حمك أمام يصمد مل القومية خلرافة  مكّون عنرص كل أن
أرض بال لشعب اخلالية األرض خرافة وأن والتارخيية. (األنثروبوجلية)
احلقبة منذ املنطقة يف أفارقة سكان وجود عىل الدليل خالل من تم دحضها
مستعمرة حكومة ضد محلوا السالح البوير الذين وأن املسيحية. لقيام املبكرة
الظروف وأن منحرفني. بل أبطاًال يكونوا مل م) 1815) عام يف  الكاب
عىل التعويل من جعل م)  1838) عام يف الَقَسم فيها صدر التي الغامضة
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أرّخوا الذين  املؤرخني  كل فإن ذلك، إىل  إضافة فيه.  مشكوًكا أمًرا التاريخ
الذين األفريقان  السائدة بأن النظرة اآلن يرفضون عرش التاسع للقرن عملًيا
األصليني، السود السكان بطرد لني خموَّ أنفسهم الكبري عّدوا النزوح يف شاركوا
عىل حصلوا بأهنم التوراتية الروايات قدمتهم الذين إرسائيل ببني مقتدين
نبذ تم ذلك، من وأكثر من سكاهنا(8). كنعان أرض بتطهري ساموي تفويض
العنرصي التمييز حول البدائية والنظريات األساس (البيولوجي) للعنرصية
العرقية الفوارق  عىل فقط القائمتني والعنرصية أن اإلمربيالية عىل والتشديد
ممارسة من وأن تلك اخلرافة جعلت واسع، عىل نطاق دولًيا مرفوضتني كانتا

جنوب إفريقية. عىل مقتًرصا عملًيا أمًرا العنرصية
الدين بني ائتالف عىل  يقوم املجتمع اإلفريقي، حيث جنوب املجتمع يف
عىل السيادة السياسية. ممارسة أجل من متفوقة مرجعية الدين قّدم والدولة،
الفصل ركائز اإلصالحي اهلولندي السائد الالهوت حني دعم حال، ففي كل
ملدة نموها قابلية أضعف ضدها والتورايت  الالهويت اهلجوم فإن العنرصي
عند دائمة توترات حتت تأثري واقًعا بمجمله كان فالنموذج العنرصي أطول.
كان وهكذا،  األفريقان. فيها بام البيض، أوساط أقلها يف ليس عدة، جهات
علم قدّمها التي اجلديدة حتدي املعلومات مواجهة القومية اخلرافة عنارص عىل
الكتايب التفكري ومعاودة العلمية واالكتشافات التارخيية والدراسات اآلثار
فكرًيا آمنة، غري فأكثر  أكثر األفريقانية القومية صارت  وبذلك والالهويت.

أيًضا. وخلقًيا
املؤذية، اخلرافات مزاعم وغريها  التارخيية االستقصاءات تضعف عندما
عن الزائفة االختالقات استخدام عدم لضامن هبا الثقة زعزعة مسؤولية تتولد
الرتدد. من ببعض املسؤولية هذه مثل الكتابيون قبل . ُمِرضّ بأسلوب  املايض

إىل: دراسته يف دايست يصل املثال، سبيل فعىل
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سفًرا يكون ربام وبالتايل خطرية  عقائد عىل التثنية، سفر احتوى ربام
قراءة قارئيه  قراءة  يف  يكمن األكرب اخلطر لعل  بعيد، حد إىل خطًريا
قومية بكارثة زال هيدد ما جلنوب إفريقية املأساوي فالتاريخ النقدية.
األساليب نتيجة ليست املأساة وهذه الكتابية، التفسريات نتيجة
النقدية الذاتية املعرفة إىل االفتقار نتيجة بل اخلطرية أو اخلاطئة التأويلية
النقدية األمهية تشري إىل اإلفريقية جنوب فالتجربة املؤولني. جانب من
عن نقدي وعي وخلق تأويلية بمفاهيم  املوجه  القارئ عىل  الثقيلة
عن وبالتايل التفسري، أشكال  من شكل وأي أدب  قطعة أي  تارخيية

.‹deist 1994: 28 التفسري» ‹29- ُخلقية
نص يقدمها التي القضية عىل التوكيد من مزيًدا دايست يعطي فبينام
سفر هو ذاته بحد  التثنية سفر بأن بالتسليم يرتدد فإنه القارئ، إىل ‹الكتاب›
وكأهنا القوة ومبدأ والعنف الغرباء وكراهية العنرصية امليول يؤكد ألنه خطري
للقارئ ينسب بأن الكتابيني املؤلفني بتربئة املسألة مع ويتعامل الرب.  إرادة

فيها. مشكوك ُخلقية نزعة أي وحده
فالشعب السود. جتربة عكسه طريق عن املوضوع، جوهر يالمس مفكنغ

جدلًيا: حقائق مرتابطة ثالث إفريقية يشري إىل جنوب يف األسود
عملية االستعامر يف ‹الكتاب› شغله الذي املركزي املوقع عىل دلوا لقد
ويعرتفون واالستغالل. القومي واالضطهاد اآلن حتى القائمة
أناس قبل  من مستعمًرا تكون بأن فهمه  يتعذر الذي بالتناقض أيًضا 
وهو املقدس، بالكتاب وقبلت دينهم إىل حتولت أنك مع مسيحيني
كام عّربوا واالضطهاد واالستغالل. ثالًثا، االستعامر يف العقدية أداهتم
وهو آخر، جيل  إىل لينتقل  واحد جيل من مقبول تارخيي  التزام عن 
Mofokeng› آخر إنسان من  اإلنسان استغالل عىل بالقضاء االلتزام

.‹1988: 34
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قائًال: ويميض
والرجعية املحافظة  اجلهود هذه كل املسيحيون السود  يرى عندما
القضايا دعم يف يستخدم ‹الكتاب› من االقتباس أن  ويسمعون
ألولئك خطرية مشكلة هو ذاته بحد ‹الكتاب› أن يدركون الرجعية،

أحراًرا ‹1988: 37›. يكونوا أن يف يرغبون الذين

أقحمت ‹الكتاب› يف متعددة تقاليد وجود (Mofokeng) مفكنغ يؤكد
من بسبب حتديًدا القمعية وباالستخدامات القمعية بالتفسريات فقط نفسها 
هذه " انتقاء " أو " ل" محاية إن أي حماولة القول يف القمعية. ويميض طبيعتها
السود الشبان  أن ويضيف الطغاة. مصالح فقط خيدم إنام القمعية  النصوص
تنحيتها إىل يدعو جوهرها، وهو ويف بطبيعتها جائرة وثيقة ‹الكتاب› عرفوا

.(9)‹Mofokeng 1988: 38› جانًبا
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وفلسطني 3) االستعامر ،2

أقل ليس للصهيونية(1) داخل العقيدة الواسعة املوجودة العنارص إن منبت
إال كثرية، خصائص يف العقيدتان تشرتك األفريقانية. وبينام القومية من تعقيًدا
املؤرخون إذا كان ما نستقيص أن املثري ومن خمتلفة. اجتامعية مواقع أهنام متثالن
أصحاب حالة يف شاهدناه شبيهة ملا بطريقة التاريخ اليهودي اختلقوا الصهاينة
خاص، دور ‹الكتاب› ِل  سيكون ْهَيْونِيَّة  الصِّ حالة ففي األفريقان. العقيدة
اجلنوبية أمريكا يف األوربيون املستوطنون ساقه الذي التسويغ كان مهام إذ
أن يبدو االستعامري، الستيطاهنم مرشوًعا ميثاًقا نرشه يف إفريقية  وجنوب
تدعيم يف  ‹الكتاب› ِب الرصحية فاالستعانة أقل. دفاع إىل حيتاجون اليهود
حزيران حرب  عشية حتى البدايات منذ  بارزة  تكن  مل  ْهَيْونِيَّة، الصِّ العصبية
قومية خرافات اختالق  فكرة أن إىل سيشري استقصائي  لكن م). 1967)
الدراسة هذه ومع أن نفسه. ‹الكتاب› نص طبيعة فهم يف تساعد األصول عن
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االجتامعي السياق  تأسيس  الرضوري فمن واالستعامر، للكتاب خلقي نقد
املفيد استعراض من األخرى، األمثلة وكام يف لذلك، فيه املناقشة. تتم الذي

هذا. يومنا حتى ْهَيْونِيَّة الصِّ والدة منذ التطورات

- 1917 م) للصهيونية (1896 املبكرة 1) املرحلة ،3 ،2
خطًطا رسم من أول يكن مل 1860 م) - 1904) هرتسل تيودور أن مع
لليهود، دولة إنشاء اقرتح من أول يكن ومل من أوربا إىل فلسطني، اليهود هلجرة
ووضعها بالفكرة  لالرتقاء منظم بشكل خطط الذي الشخص كان أنه إال
عملًيا. تنفيذها أجل من اهتاممه يف أن يضاهيه ألحد التطبيق، وما كان موضع

لتحقيقه. واسرتاتيجيته الطوباوي حلمه نتفحص أن إًذا، املالئم، فمن لذا
أو م)  1881) عام بداية منذ اليهودية باملسألة نفسه هرتسل شغل
فيينا يف وجوده  أثناء يف ملًيا وفكر (2)‹Herzl 1960, 1: 4› م) 1882)
يف هيودًيا املرء إىل الكاثوليكية حًال ملشكلة كون مجاعي بشكل اليهود بتحويل
اجلهود عىل حكم م) 1895) عام ويف .‹Herzl 1960, 1: 7› أوريب جمتمع
وقد .‹Herzl 1960, 1: 6› غري جمدية بأهنا الالسامية عىل للقضاء املبذولة
شهري Der›بني Judenstaat اليهود] ‹[دولة لكتابه األوىل املسودة وضع كان
رشح الثاين ترشين من عرش السابع ويف م).  1895) عام ومتوز  حزيران
تفاعل الذي  باريس يف  (Dr Max Nordau) نورداو ماكس  للدكتور أفكاره
األركان هيئة وعضو اإللزايس لليهودي العلني فاإلذالل بحامس(3). معها
خطأ دين الذي  (Captain Dreyfus) درايفوس الكابتن العامة، الفرنسية 
م) 1896 عام الثاين كانون  5) األملان إىل عسكرية أرساًرا بيعه بتهمة
األوربية املجتمعات يف اليهود دمج ملرشوع  حد لوضع هرتسل إىل أومأت
نرشت م) 1896 ) الثاين كانون من عرش السابع وبتاريخ صهيونًيا. وثبتته
اليهودية] املسألة ‹[حل مقالة: ‹Jewish Chronicle كُرنكل] ‹[جِويش جملة
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طبيعة تشكيكية: ذات االفتتاحية Solution›. كانت of the Jewish Question

شباط ويف اليأس». من ناتج ملخطط عظيًام مستقبًال نتوقع أن الصعب «من
لربناجمه. الكامل البيان هرتسل نرش

الرؤيا ودعاماهتا (1 ،1 ،3 ،2
خالل من يمكن أن يتحقق فقط اليهودية املسألة حل أن من هرتسل انطلق
يشكلون اليهود أن عىل أرص كام .(4)‹69 :1988› اليهودية» الدولة  «بعث 
فأينام ‹P. 79› املميزة لليهود القومية عن وحتدث ‹pp. 76, واحًدا ‹79 شعًبا
السامية معاداة كانت .‹pp. 75-78› االضطهاد مصريهم كان اليهود وجد
دينية، أو مدنية وحقوًقا منها قضية اجتامعية أكثر هرتسل مسألة قومية، عند

.‹p.76› فقط بجعلها مسألة سياسية عاملية حلها ويمكن
بعبارة: استعان أنه إال خفيًفا، كان  الديني  للباعث هرتسل جلوء أن مع
التي ستمنح «السيادة جوهر خطته وكان .‹p. أورشليم» ‹82 يف القادم «العام
املحقة يفي بإرضاء املتطلبات حجم ذي املعمورة أرض من كاف جزء لنا عىل
التي البالد كل حكومات عىل االعتامد اليهود وبإمكان .‹p. 92› أمة»  ألي
وقد .‹p. 93› السيادة تلك عىل احلصول  يف ملساعدهتم السامية عداء تعاين
من األرض. حمايدة قطعة لتسمح بسيادة هيودية عىل العظمى القوى إىل ع تطلَّ
ألن احلاليني األرض مالكي متعددة إىل ومزايا جيلبوا فوائد أن وبإمكان اليهود
وعندما .‹p. هلا ‹95 املجاورة البالد عىل أيًضا بالنفع هيودية سيعود دولة قيام
فلسطني «إن يف فلسطني قال: أو األرجنتني يف الدولة إقامة وجب إذا ما ناقش
سوف حتديًدا اسم فلسطني إن الدوام. عىل نتذكره الذي وطننا التارخيي هي

.‹p. 96› عجيبة» دفع بقوة شعبنا جيذب
وخمفًرا آسيا، ضد األوريب املرتاس من  «جزًءا  اليهودية الدولة  ستكون
«سيبدو هرتسل:  وأضاف .‹p. 96› الرببرية» مواجهة يف للحضارة متقدًما
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حافظ الذي هو القديم  ديننا أن ذلك جًدا، بعيدة مسافة من مرئًيا  اهليكل
أن وتوقع دعمهم، تقديم احلاخامات وناشد .‹p. 102› مًعا» وأبقانا علينا
جمتمعنا عرق .p›. وأكد جازًما :«إن اليهود للهجرة صعبة ‹129 دعوة تكون
.‹p. 146› فحسب» آبائنا إيامن خالل من سوية مرتبطون ألننا خاص ومتميز،
حدود كهنتنا داخل عىل (ثيوقراطية):«سنبقي تكون لن اليهودية الدولة لكن
معسكراته» داخل املحرتف جيشنا فيها سنبقي التي نفسها معابدهم، بالطريقة

األخرية: كلامت هرتسل وكانت .(5)‹ebenda›
تربز ولسوف للوجود، يربز سوف اليهود من رائًعا جيًال أن  أعتقد
عليها. سيحصلون دولة يف الراغبون فاليهود أخرى، مرة املكابية
بيوتنا. يف بسالم ونموت ترابنا عىل  أحراًرا أخًريا نعيش وسوف 
بعظمتنا. ويمجد بثرائنا، ثراؤه سيزداد الذي العامل سيتحرر  بتحررنا
خلري وبنفع بقوة يتفاعل سوف رفهنا، حتقيق أجل من نسعى ما وبمقدار

.‹pp. 156-57› اإلنسانية»

حاخامي كبري من عىل األقل ملحوظة، بمعارضة هرتسل مقرتحات قوبلت
اليهود ليسوا أمة، أن أكد Rabbi) الذي Moritz Güdemann) فيينا ُمرتس غدمن
فلم الصهيوين اجلانب أما من تعاليم اليهودية(6). مع ْهَيْونِيَّة تتعارض الصِّ وأن
وكانت يتخيلها. كان  التي الدولة يف اليهودية من القليل إال منتقدوه جيد
مع التفاوض نفسه الوقت ويف اليهود، تعبئة عىل ستقوم هرتسل تكتيكات
بمفاوضات القيام الرضوري من وسيكون واالستعامر. اإلمرباطورية، القوى
11 May 1896, Herzl 1983-96: II,› مستوى أعىل عىل مكثفة دبلوماسية
فيكتور وامللك والبابا من السلطان والقيرص كل بلقاء وقد حظي .‹340-41
البارزين والقيارصة (Chamberlain) وتشمربلن (Victor Emmanuel) عمنويل

األخرى. السياسية الرموز من والعديد
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امليعاد) أرض و(العودة إىل املختار) (الشعب مفاهيم بأن هرتسل اعرتف
حقيقة من الرغم عىل اليهودي، العام الرأي تعبئة يف مقنعة  عوامل ستكون
الالأدريني. من أو ملحدين أو متدينني غري إما البارزين  الصهاينة كون
(Zionverein صهيون / احتاد ) قرر م) 1897) عام آذار من السادس وبتاريخ
املدينة أن هيود إال آب، شهر يف ميونخ مدينة يف الصهيوين املؤمتر لعقد الدعوة
أطياف مجيع يمثلون الذين احلاخامات، شجب املؤمتر. فقد استضافة رفضوا
اليهودية، املقدسة الكتب وتناقض ب  تعصُّ أهنا عىل ْهَيْونِيَّة الصِّ العام،  الرأي
ملجلس التنفيذية اللجنة دانت ذلك، من أكثر بل ألملانيا. والءهم  وأكدوا
من بالصهاينة يسمى ما  ’جهود وعلني رسمي بشكل األملان  احلاخاميني
املقدس للكتاب مناقضة كوهنا فلسطني‘  يف هيودية قومية دولة خلق أجل 

.‹Vital 1975: 336›
التاسع بني ما املمتدة الفرتة يف  األول الصهيوين املؤمتر هرتسل عقد 
بازل مدينة يف م)  1897) عام آب  شهر  من  والثالثني  واحلادي والعرشين
متدين، غري أنه مع هرتسل، املؤمتر حرض سبق الذي اليوم ويف [السويرسية].
.‹Vital 1975: 355› الرشيعة  لتالوة إعداده  تم  أن بعد كنيس، يف الصالة
سيؤوي الذي للبيت األساس حجر وضع املؤمتر هدف أن يف خطابه، وأعلن

احلضارة:(7) مصالح تقدم والتعجيل يف اليهودية، األمة
عام بشكل وللحضارة فأكثر أكثر املتحرضة األمم مصلحة ملن إنه
هي املحطة آسيا. إىل يؤدي طريق أقرص عىل متمدينة حمطة  تقام أن
للتضحية مستعدون املدنية رايات محاة اليهود ونحن فلسطني،
وطن لضامن تسعى ْهَيْونِيَّة الصِّ قيامها.. أجل من وأرواحنا بممتلكاتنا

رشعًيا. وآمن علًنا به معرتف فلسطني يف اليهودي للشعب

األخري اليوم يف وتبنى العاملية، ْهَيْونِيَّة الصِّ املنظمة أيًضا املؤمتر  شكل  كام



168
االستيطاين واالستعامر املقدس الكتاب

هيودية أراض عىل  لالستحواذ صندوق بتأسيس  املبدأ حيث من االقرتاح 
هيود؛ ألفراد  حتى بيعها،  باإلمكان  يكون ولن للترصف قابلة غري  ستكون
in› أقىص  حًدا عاًما وأربعني تسعة  تزيد عن  ال  لفرتات فقط  تأجريها يمكن 
الساموي املصدر تعكس عاًما  واألربعني التسعة ألن ‹Lehn 1988: 18

الالويني 25)(8). (سفر األرايض الستحواذ
أجل من  ْهَيْونِيَّة الصِّ تؤيد سوف  األوربية  القوى أن هرتسل تصور 
السامية ومعاداة  اليهود  من تتخلص لكي واإلمربيالية، الذاتية مصلحتها،
انتهاء فبعد  الثورية. للحركات التصدي يف املنظم اليهودي التأثري ولتستغل

(3 أيلول): يف مفكرته هرتسل كتب املؤمتر
البوح هبا من أحرتس سوف مجلة، يف املؤمتر أخلص أن مني إذا طلب
قلت فلو اليهودية. الدولة أقمُت بال يف النحو: هذا عىل علًنا، ستكون
سيتعرف ربام عارمة. فسوف أستقبل بسخرية اليوم، عال بصوٍت هذا
بكل مخسني سنة ويف غضون سنوات، مخس غضون الناس يف كل عليها

.‹Herzl 1960, 2: 58› تأكيد»

ترشين شهر من والعرشين السادس يف يافا يف الرحال وفريقه حط هرتسل
تركت فلسطني.  يف اليهودية املستوطنات  يف وجال م) 1898) عام  األول
ألفي طوال  املرتاكمة العفنة برواسبها نفسه، يف للغاية سيًئا انطباًعا القدس
روائح القاذورات وانتشار الالإنسانية وعدم التسامح املامرسات سنة من عام

.‹31 October, 1983-96: II, 680› الضيقة يف شوارعها الكرهية
األملاين اإلمرباطور م) استقبل 1898) عام الثاين ترشين شهر من الثاين يف
اهلدف أن  اللقاء بعد أدرَك الذي القدس، خارج مقره هرتسل يف الثاين فلهلم
التقى السلطان (1901 م) من عام أيار ويف أملانية. محاية حتت يتحقق لن الصهيوين
عبداحلميدووعده بأنيمدلهاليهوديد العونيفتسديدديونهاخلارجيةويفتطوير
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اللجوء ما طلبوا لليهود إذا دائمة محاية بتوفري وعد السلطان أن البالد. إال صناعة
إىل تركياكمواطنني.وقدجرتلقاءاتأخرىمعالسلطانيفشهريشباطومتوز
األموال من يسري جزء ولو مجع من يتمكن مل (1902 م). لكن هرتسل عام من

املطلوبة، وقررإجراء مفاوضاتمع بريطانيا.
الطريق محاية ويف املجاورة العربية يف البالد لربيطانيا لوجود مصالح نظًرا
إنغليزية رشاكة  لقيام هرتسل مقرتحات من ستستفيد فإهنا اهلند إىل الربي
ويف والعريش قربص يف لليهود استعامرية تنازالت تقديم تتضمن صهيونية 
املستعمرات وزير وعندما التقى هرتسل جوزيف تشمربلِن جزيرة سيناء. شبه
أوضح م) 1902) عام األول ترشين من شهر والعرشين الثاين يف الربيطاين،
الربيطانية اإلمرباطورية لدى سيجعل ومؤازرته الصهيوين املسعى رعاية أن له
بسبب مجة واقتصادية سياسية فوائد تقديم باستطاعتهم عميل ماليني عرشة
هكذا وبموجب مثل .‹1983-96: III, العامل ‹469 أنحاء مجيع نفوذهم يف
هيود العامل يقوم بينام اليهودية الدولة بحامية بريطانيا تتعهد املصالح، مقايضة يف
اليوم ويف هلا. زبوًنا اليهود املستوطنني دولة وتكون الربيطانية بدعم املصالح
عظيام يوًما كان اليوم السابق أن هرتسل كتب األول) ترشين 42) للقاء التايل

اليهودي. التاريخ يف
مسألة القيرص حكومة  مع  هرتسل  ناقش م)   1903) عام  من آب  يف
ستدعم األوربية القوى أن أرضية من ناقش وقد روسيا. هيود هجرة ترسيع
يف املضمون التارخيي  احلق  بسبب ليس فلسطني، يف  اليهودي االستعامر
اهلجرة. يف لليهود السامح إىل  األوربيني ميل بسبب بل فحسب، ‹الكتاب›
الذي أوغندا يف اليهود توطني احتامل سابق وقت يف طرح تشمربلِن وكان
1903 آب 22-28) بازل يف السادس الصهيوين يف املؤمتر بالتفصيل نوقش
مرحلًيا موقًعا فقط ستكون أوغندا أن ونورداو هرتسل من كل أكد وقد م).
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املوضوع هذا حيدث أن وخشية  لكن، فلسطني،  يف النهائي اهلدف يسبق
رفع طريق عن الصهيوين الربنامج هرتسل كرر ْهَيْونِيَّة، احلركة الصِّ يف انشقاقا
يا نسيتك  إن يميني «فلتنسني  يروشليم>.. يشكخيخ «<ءم قائًال:  اليمنى يده
وقد .‹Laqueur 1972: 129› (5 :731 (املزمور من ذلك مقتبًسا أورشليم»

رسمًيا. أوغندا هرتسل، مرشوع عنه غاب السابع، الذي املؤمتر دفن
الثاين كانون من شهر الثالث والعرشين يف روما صحًيا زار هرتسل املعتل
العارش. والبابا بيوس الثالث عمنويل فيكتور امللك والتقى  م) 1904) عام
قائًال: امللك عليه رد الغرب طرابلس يف هيودية دولة  قيام طلبه عىل وبناء
البابا فال .‹Herzl 1983-96: III, 653› آخر» شعب وطن اآلن «لكنها
Cardinal Merri del) فال ِدل مري الكاردينال وزير دولته وال العارش بيوس
األشكال من شكل بأي  ْهَيْونِيَّة الصِّ املرامي دعم املناسب من أن  ارتأيا (Val

Kreutz 1990:› دينية خلفية عىل وعارضاها ‹Herzl 1960, 4: 602-603›
يف تويف وقد م). 1904 أيار 16) يوم  مفكرته  يف مدخل  آخر  وكان  .‹33
بموسى تسنغفل شبهه دفنه ويف يوم متوز. شهر من الثالث يف (Edlach) إدالخ
كام هرتسل، أرض امليعاد. لكن عىل نظرة إلقاء فرصة فقط منح الذي [التوراة]
بروح قلوهبم ومأل يشوع عىل رأس أكثر من يديه [التوراة]، وضع موسى فعل

.‹Zangwill 1937: 131-32› عمله لينفذوا حكمته

نقد هرتسل (2 ،1 ،3 ،2
ْهَيْونِيَّة احلركة الصِّ وتنظيم والقيادة باإلهلام ْهَيْونِيَّة الصِّ احلركة هرتسل زود
أيار 14) إرسائيل دولة قيام صورته حتت غوريون يف إعالن بن انعكست التي
تكمن عبقريته ال إن م). 1949) يف عام القدس إىل ونقل جثامنه 1948 م)
بخطته االرتقاء يف  بل احلل، رؤيته وضوح يف وال اليهود،  حمنة حتليله  يف
الفائقة. والدبلوماسية التنظيمية قدراته خالل من التنفيذ، موضع ووضعها
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بوبر. مارتن وصفه كام (Tatmensch /عمل (رجل حقيقي رجل فعل كان لقد
وحتقيق إرسءيل، أو ملك املسيح أوقات عدة بأنه يف إليه الناس يشريون وكان
املنقطع محاسه ورسائله  يومياته وتعكس املقدسة. اليهودية الكتب نبوءات
اجتامعه إن لقضيته. التأييد لكسب  املمكنة الطرق كل عن  بحثه يف  النظري
دولة زعيم كان لو كام معهم والتعامل والبابا، وامللك والسلطان بالقيرص
القطاعات كل من احتضانه املبكر  موته ضمن وقد متوسًطا. إنجاًزا  يكن مل

الواسع. واإلرسائييل الصهيوين املعسكر داخل
استجابة قديم، وال إىل وطن حين مشتاق متدين رغبة مل متِلها هرتسل دوافع
أجل من امليعاد  أرض إىل  املثال، سبيل عىل للذهاب، التوراتية، للوصايا
األملانية القومية فكرة مع مشرتكة قواسم لصهيونيته كان لقد الرشيعة. تنفيذ
واألصل والدم العرق  إىل املنتمني األشخاص كل الشعب: عىل بتوكيدها
والؤهم يكون أن جيب كان، سيايس  نظام  أي وحتت  أقاموا أينام  األملاين،
املكان عن الطرف وبغض اليهود، فإن هرتسل، بنظر الوطن. ألملانيا األول
دولة بقيام إال  نجاحها يتقدم ال  متميزة، أمة يشكلون فيه، يعيشون الذي
جديدة جمتمعات خلق يف واإلصالح النهضة عرصا ساعد لقد هيودية. أمة
حني ويف لكن، العاملية. لإلمرباطورية الوسطى العصور فكرة حتدت ودول
والتاسع عرش الثامن القرنني يف األوربية للقوميات األساس االفرتاض كان
عن االستقالل  يف  ورغبتها حمددة مجاعة عند  السائدة الفطرية  الطبيعة  عرش
فاملطلب السياق. هذا مثل الصهاينة لدى يكن مل املسيطرة، اإلمرباطورية القوة

خاصة. مرافعة اعتمد عىل أخرى أمة أي مثل منفصلة بناء دولة يف اليهودي
هرتسل. خطط  يف إطالًقا األخرى األصلية الشعوب حقوق تربز  مل 
القوى بترصف موضوعة خالية أرض فلسطني وكأن متت فمعاجلته اخلطابية
أرض يف لليهود دولة قيام أجل  من املطلوب ما عرف ذلك، ومع العظمى.
1895 حزيران 12) يوم مفكرته يف املدرجة املواد بني فمن بالسكان. مأهولة
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اآليت: نجد م)
التي تستقبلنا. للدولة فورية منافع نقدم سوف األرض، نحتل عندما
األرايض عىل املوجودة اخلاصة املمتلكات هبدوء نصادر  أن علينا 
عرب خلسة املعدمني السكان انتقال نسهل أن وجيب لنا. املخصصة
ننكر عليهم بينام يف بالد املرور هلم عمل فرص خلق طريق احلدود عن
ووجب جانبنا. املالكون إىل سينحاز بلدنا(9). يف التوظف والعمل حق
Herzl 1960,› بتكتم وباحرتاز الفقراء املصادرة وانتقال عمليتي تنفيذ

.‹1: 87-88

املحلية، العاملة استخدام إىل الصهاينة يضطر أن ارتأى بعيًدا، نقلهم وقبل
الصهاينة محاية رغب يف الذي هامجت احلمى العامل، وهو املصري عندما خاصة

منه.

رؤيا هرتسل وخطته 3) خلفية ،1 ،3 ،2
اليهودي، فرتات التاريخ كل أمًرا حاًرضا يف صهيون إىل احلنني كان يف حني
عدم وجب  أورشليم، يف القادم العام الصالة: كتب نصوص تعكسها وكام
دولة إنشاء  يف بالرغبة املرثي وهيكلها أورشليم إىل الورع احلنني بني  اخللط 
من اهلائل الكم كان الصهيوين الطموح فمبعث فلسطني. يف لليهود قومية
الثورة قيام  منذ املضطربة األوربية السياسات خضم يف القومية احلركات
املشكلة حل إىل املدين التحرر يؤدي  أمل أن عىل حاسام رًدا الفرنسية، وكان
القومية واحلركات ْهَيْونِيَّة بني الصِّ كثرية فوارق وجدت أنه ومع اليهودية(01).
عوامل عدة كانت وقد كليهام. نتاج ْهَيْونِيَّة الصِّ كانت فقد واإلمربيالية،
من عدة قرون بعد فلسطني يف االستيطان لغاية للرتويج اليهود لبعض حمفزات
العنرصية النظريات  السامية وظهور معاداة وبروز التمثل  إغراءات السلبية: 
لكن إلخ. م) 1881-1882) العامني يف روسيا املدبرة يف واملذابح أملانيا، يف
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إذ إن اليهود، ويف إىل صهيون، التوجه يف السبب وحدها تكن العوامل مل تلك
إىل ليس ولكن بالد أخرى، إىل أماكن خمتلفة، هاجروا يف االضطهاد مواجهة
هيودي ماليني ثالثة هجرة  إىل  تشري التقديرات كانت حني ففي فلسطني.
نتيجة للمذابح م) 1882-1914) األعوام الواقعة بني يف الفرتة روسيا من
توجه القيرص، حلكومة السامية معاداة وسياسات الروس قام هبا التي اجلامعية

.‹Avinery 1981: 5› فلسطني إىل منهم فقط باملئة واحد
ارتباطهم من مستمدة  للنظر الفتة  وحدة  تارخيهم، عرب اليهود، أظهر
من كل هلا روج التي العلمية الروح أن إال املشرتكة. الدينية بالقيم القوي
السابع القرن يف (Newton) ونيوتن  (Locke) ولوك (Descartes) ديكارت 
جوهري. بشكل اليهودية اهلوية حتدت التنوير  عرص يف انبثقت والتي عرش 
وراء الساعيني التارخيي والنقدي الذايت باالستفسار العرص هذا علم متيز فقد
تعرقلهام العقائد اجلامدة ال والتجربة املالحظة وأن العقل، من خالل احلقيقة
العموم، عىل احلركة الذايت. كانت السبب من أعىل هي أو السلطة التقاليد وأن

وغالًبا معادية الدعاءات الدين. متشككة
االضطهاد يف عن نفسها عربت عديدة مناطق مشكلة يف فكان التمييز أما
لصالح الفرنسية الوطنية العمومية  اجلمعية تصويت منذ ولكن املتقطع.
أيلول 82) القائمة والقيود العوائق وإزالة مواطنني، باليهود االعرتاف
م) 1860) عام وبحلول األفضل. نحو أحواهلم تغريت فقد م) 1791
احلقيقة ويف .‹Halpern 1969: 4› عام بشكل أوربا يف اليهود مساواة قبلت
منذ ومجاعات، أفراًدا اليهود،  عىل مر قرن أفضل عرش التاسع القرن كان
أصبحوا القرن، مطلع يف هامشية  مجاعة  يكونوا أن فبدل اهليكل: تدمري
الصناعية والثورة والتحرر التنوير من املستفيدين أكثر عام مئة خالل يف

.‹Avineri 1981: 5-6›
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مصطلح األوربيون، وهو يندمج اليهود حال، أن أية عىل كان لكن اخلطر،
والتحرر التنوير وافر وقد والتفوق. الغرباء من للخوف إضافية معاٍين حيمل
بمثابة «املالط كانت التي املامرسات بعض اليهود ينبذون بعض جعل مناًخا
أمة ليسوا  أهنم  الغربيون  اليهود أرص فقد  البناء».  متاسك عىل حيافظ الذي
Halpern› صهيون» إىل  «العودة يف  نية أي ترفض دينية مجاعة بل منفصلة،
من أول كان الذي (Wilhelm Marr) مار  ِفلهلم اشتكى وقد .‹1969: 10
بعيًدا ذهب قد اليهودي النفوذ أن من السامية)(11) (معاداة مصطلح استخدم
فبينام .‹Laqueur 1972: 28-29› األوربية  االقتصادية احلياة  يف  توغله يف 
أملانيا، يف لليهود سعيدة فرتة عرش التاسع القرن وستينيات كانت مخسينيات
يف عقدي روسيا السائد يف وكان املزاج ذلك القرن. سبعينيات يف العداء تنامى
جًدا، قوًيا روسيا يف اليهودي اإلباء وكان اندماجًيا، والثامنينيات الستينيات 
املعقودة لآلمال قاسية رضبة وجهت التاسع عرش القرن ثامنينيات مذابح لكن

الكامل. التمثل عىل
األفكار فإن يبدو، ما عىل أسالفه، بعقيدة يتأثر مل  هرتسل أن ومع
جعلت عرش التاسع القرن يف عدة أماكن يف السطح  عىل الطافية  ْهَيْونِيَّة الصِّ
تسهلت فلسطني هيودية" إىل بـ"عودة القبول فنمو تنفًريا. أقل برناجمه استقبال
وتانكرد بايرون للشاعر (Herew Melodies / ملحنة خالل (قصائد عربية من
جلورج (Daniel Deronda, 1676 ديروندا] لديزرائييل و([دانيال (Tancred)
فكرة أملانيا يف م) 1840) يف عام صدر جمهول املؤلِّف كتيب إليوت(12). وأّيد
املؤلف فلسطني. واقرتح تكون يف أن عملية ألسباب لكنه رفض هيودية، دولة
منطقة رشاء يمكن إذ املتحدة] الواليات [يف أوريغون  أو أركنساس والية
بمقدور يكون وحيث أمريكي، دوالر ماليني عرشة مقابل فرنسا بحجم
جملة توقيع يف مقالة دون ظهرت كام إمكاناهتم الكاملة(13). يظهروا أن اليهود
احلل أن كاتبها يرى م)  1840 حزيران 72) بتاريخ  ‹Orient / أورينت ›
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يمكن حيث فلسطني إىل املبكرة يكون بالعودة أوربا يف ملحنة اليهود األفضل
بحاميتهم. عيل وحممد السلطان إقناع

منطقية نتيجة قومية  دولة  قيام كان لألفكار تطوًرا يتبني أن للمرء يمكن
من أكثر  (Heinrich Graetz 1817-1891) غريتس هانرخ  أسهم فقد  هلا.
اليهودية أن عىل أرص وقد .‹Avineri 1981: 35› أًمة اليهود النظر إىل يف غريه
تتطلب املتامزجة والسياسية الدينية طبيعتها وأن وجلًيا، ملموًسا تعبًريا تتطلب
اليهودي والشعب اليهودية، روح  هي الرشيعة كانت فإذا إقليمًيا(41). جتلًيا
بحسب املادي أساسها هي املقدسة  األرايض فإن التارخيي، موضوعها 

املعطى: الثالوث
التوراة

املقدسة ارسائيل   األرايض أمة
برباط موحدة روحانية عىل عالقة قائمة كأهنا الثالثة العنارص هذه وعدَّ
لن األرض،  عىل قومية مشرتكة  حياة  دون أنه وادعى  ينفصم. ال  مرئي غري

.‹Avineri 1981: 28-29› لواقعها ظل من أكثر اليهودية تكون
حمفًزا عامًال عرش التاسع  القرن يف أوربا يف العصبية القومية نمو قدم
بعنوان: (1812-75) هس موزس ألفه كتاب وتنبأ اليهودية. للعصبية
مستوحاة قومية مسألة آخر ‹Rome and Jerusalem, 1862 وأورشليم] ‹[روما
القومية وصعود ‹[روما  (Giuseppe Mazzini) مازينيى جوسيبي  كتاب من
األبدية املدينة بتحرر ‹Rome and the rise of Italian nationalism اإليطالية]
التيرب هنر عىل الواقعة اخلالدة املدينة حترير عىل غرار موريه جبل الواقعة عىل
جمموعة اليهود يكن مل هس، حكم ووفق .(15)‹Avineri 1981: 39-42›
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توكيد وإعادة التمثل حتايش عليه خاص وعرق أمة منفصلة فحسب، بل دينية
ورابطة نموذًجا هيودًيا فلسطني يف قومي مركز إعادة تشكيل طريق عن فرادته
فإن هرتسل، أو بنسكر إىل بالنسبة  جمهولة  هس آراء تكن مل وبينام اشرتاكية.
وقت يف اليهودية االشرتاكية القومية امليول يف للظهور جمدًدا تعود طموحاهتم

الحق.
التقليدي بفهمها األرثوذكسية اليهودية الدينية املؤسسة احتفظت حني يف
أن أرثوذكسيان حاخامان اقرتح اخلاليص، املسيحاين ه وجوِّ البعث لفكرة
يودات احلاخام وقدم البعث. عملية دفع يف فعالية أكثر دور لليهود يكون 
إقليمًيا بعًدا (Rabbi Judath Alkalai, 1788-1878) البوسني ألكالي
Minhat Yehuda, هيوذا] ‹[منحة كتابه:  يف  التقليدي املسيحاين للخالص
النهائي اخلارق البعث إن القائلة التقليدية بالغائية االحتفاظ وبينام تم .‹1845
عودة أن منطلق من ناقش فقد املسيح، يد عىل املطاف هناية سيتم يف للطبيعة
دعم ألكالي املخلص. وقد جميء تسبق أن صهيون جيب إىل اجلسدية اليهود
األمور «دفع هتمة عن نفسه بذلك ُمبِعًدا كتابية وتلمودية، بنصوص مقرتحاته
صندوق حمكيًة، وتأسيس لغة العربية إحياء اقرتح وقد القيامة». يوم نحو قًرسا
م) 1857) عام ويف .‹Avineri 1981: 50-51› لليهود ومجعية متثيلية دائم
هاجر إىل وقد نادى بذلك. أول من كان هيودية، ولعله دولة إىل تأسيس دعا

متقدمة. سن وهو يف القدس
Rabbi Zwi Hirsch) كالرش هريش احلاخام زيف أعلن (1832 م) عام ومنذ
ضمتها التي بروسيا أقاليم [من بوِسن إقليم من (Kalischer, 1795-1874
به البدء من البد صهيون أن بعث أيًضا الثانية]  العاملية  احلرب عقب بولونيا
ذلك. ستيل املسيحانية املعجزة وأن اليهودي، به الشعب يقوم عمل بوساطة
عن ‹[البحث  َنَرشَ م) 1862) هس كتيب فيه ظهر الذي نفسه العام ويف
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أنه مع لكن ألكالي، آراء من كثًريا  يلتقي  الذي ‹Derishat Zion صهيون]
معتقدي إطار له كان هس، إليها توصل التي ذاهتا الواسعة النتائج إىل توصل

والتلمود. واملشنا ‹الكتاب› كانت انطالقه فنقطة متاًما. خمتلف
مفاجئة. معجزة ختيله  عدم  جيب إليها، نتوق التي إرسءيل، بعث إن
بامليض قومه ليأمر عليائه من فجأة هيبط لن اسمه، تبارك فكيل القدرة،
داعًيا عالًيا البوق يف لينفخ عني بغمضة  املسيح يرسل لن كام قدًما.
سيتم إرسءييل  بعث  أورشليم، يف وجتميعهم املبعثرين إرسءيل أبناء
Kalisher, in› تدرجيًيا سيسطع اخلالص وشعاع بطيئة بخطوات

.‹Avineri 1981: 53

وسوف البعث. يوم يف جميء سيرسع إرسءيل يف أرض اليهود استيطان إن
للقيام االنكفاء من التي ستمكنها ذاتًيا، املسرية الزراعية اجلامعات شكل يأخذ
إىل بالبعث نأيت األرض: «عندما يف بالعمل الصلة ذات الدينية الفرائض بأداء
تدرجيًيا» سيظهر الساموي شعاع اخلالص البرشية، فإن الطريقة هبذه األرض

.‹in Avineri 1981: 54›
العرص روح توحيد املمكن  من كان كيف وألكالي كلرش من كل أظهر
مذهب منها كل وأخضع احلاخامية. اليهودية تقاليد مع والتحررية العصبية
والقومية الثقافية للهوية  املتلهفة  احلية الطموحات لتأثري السلبية املسيحانية
األوىل اخلطوة خيطوا أن  يف تكمن اليهود مهمة إن اآلنية. بثقافتهم املحيطة
صوتني كانا وكلرش ألكالي أن ومع املسيح(16). خالص جميء  ويرسعوا
أن َنا بيَّ فقد عرش، التاسع القرن يف  األرثوذكسية احلاخامية يف وحيدين
حاسم بشكل يتغري عامل يف اليهودية والطموحات تأويل اهلوية إعادة باإلمكان
مع اجلامعية اليهودية والدينية الثقافية اهلوية عىل وتطابق تركيزمها حوهلم. من
الثقافية جذورها كانت القرن، والتي الحق من وقت يف الصهاينة طموحات
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يف عرش أكثر منه التاسع القرن أوربا يف والقومية العلامنية التقاليد نطاق يف تقع
الدينية. التقاليد نطاق

التمثل، منارصي الذي قاد (Leo Pinsker, 1821-1891) ليو بنسكر أما
يف وقعت التي الشغب أحداث بعد روسيا يف اليهود بمستقبل ثقته اهتزت فقد
كراًسا ونرش م). 1881) عام مذابح عليها وقضت م) 1871) عام يف أوديسا
الالسامية أن فيه يثبت أن هس، حاول دراية بعمل عىل ومل يكن االسم، مغفل
إىل أبناء رويس هيودي نداء : الذايت التحرر ]› شفاؤه يمكن ال موروث َهَوٌس
يرغب ومل منازع. بال غرباء هم وطًنا، يمتلكون ال الذين ]››(17). فاليهود، ملته
فيها يرغب التي نفسها بالطريقة متاًما مستقل قومي وجود يف اليهود من كثري
الذي الطفييل ظرفهم من فراًرا اهلجرة الروس اليهود  فعىل  بالطعام. املرىض
برأي مجعيات نضج الوقت قد كان هبم. خاص وطن يف يستقروا وأن فيه هم
ماليني منطقة يستوطنها رشاء يف للنظر قومًيا مؤمتًرا تعقد لكي املنظمة اليهود
املمكن غري من لضامن االستقرار. وألنه العظمى القوى دعم إىل اليهود، حتتاج
أي يف تكون بنا أن اخلاصة ألرضنا فيمكن األرض املقدسة اهلدف، تكون أن

اآلسيوية. تركيا يف أم الشاملية أمريكا يف مكان، سواء
وإحياء فلسطني يف االستقرار  فكرة عالنية  اليهود من عدد ناقش وقد 
غردن اليب هيودا الشاعر كتب  م)  1877) عام  ومنذ  حية. لغة العربية
فيه يقرتح االسم مستعار مؤلِّف إىل نسبه كتيًبذا (Yehuda Leib Gordon)
بِرملَن/ أليعازر أما بريطانية(18).  سيادة حتت فلسطني هيودية يف دولة تأسيس
يمكن ال وذلك حمكًية، لًغة إحياء العربية إىل فدعا (Eliezer Perlman) هيوذا بن
Moshe Leib) ليلينبلوم اليب  موشيه أن ورصح فلسطني. يف إال حيصل  أن
الدوام: غرباء عىل سيبقون رأى أن اليهود الذي (Lilienbaum 1834-1910
عام من بدًءا فلسطني» ودعم، إىل بحاجة إننا بنا. خاص ركن إىل بحاجة «إننا

فلسطني. أرض يف رشاء فكرة م) 1881)
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األرثوذكس جمموعة من اليهود حاولت أن سبق م) 1878/79) عام منذ
دونم ثالثة آالف مساحة تكفا عىل هي بتاح مستعمرة زراعية إنشاء املقدسيني
يافا. رشق تقع شامل وهي فدان) أي ربع مربع، مرت 1000 يعادل (الدونم 
روسيا الذين اآلتني من بعض محاس أهلبت إال أهنا أخفقت، املحاولة أن ومع
املذابح بعد .‹Lehn 1988: 9› الزراعة يف مهارة أكثر يكونوا مل أهنم  تبني 
إىل والرومان الروس اليهود هجرة تزايدت  م) 1881) عام يف الروسية
عام من آب  يف عائلة، عرشة أربع من مكونة  مستوطنة أول لتقام فلسطني،
ريشون يافا يف جنوب رشق دونم (3200) عىل أرض مساحتها م) 1882)
زخيرون مستوطنة بإنشاء روماين مهاجر (002) قام نفسه العام ويف ليتسون.
عائلة رومانية مستوطنة حيفا، وأنشأت (05) قرب الساحل، جنوب يقوف
حتى أقيمت حيث آخرون، مستوطنون هبؤالء وحلق صفد. رشقي فنا روش
يف اإلمجايل سكاهنا وصل عدد هيودية جديدة قرى ثامين (1884 م) عام هناية
فلسطني اهلجرة إىل مثلت املجموع، ويف نسمة. (2415) م) إىل 1890) عام
تقل نسبة م) 1882-1903) من املمتدة الفرتة يف  األوىل اهلجرة موجة يف
Vital 1975: 93,› أوربا من اليهود هجرة إمجايل من  باملئة  ثالثة  عن بقليل

.‹99-100
(Biluim [بلويم]) املسمى روسيا، يف أحباء صهيون عن انشق قسم توصل
«بيلو (5 :2 إشعيا افتتاح كلامت من األوىل لألحرف جتميع من اجلمع (صيغة
ملشكلة الوحيد احلل أن نتيجة إىل هيوه!» نور لنسلك يف يعقوب، تعالوا بيت فيا
هيودية دولة قيام من خالل قومية هنضة يف تكمن روسيا اليهود يف التمييز ضد
م) 1882) متوز يف شهر ’بلويم‘ مجاعة من هاجروا الذين أن ومع فلسطني. يف
هناية يف شخًصا (20) إىل تقدير، أقىص عىل فقط، ووصل، شخًصا (14) بلغ
برناجمهم واشتمل كبري. بشكل تتجاوزهم بأمهية حظوا فقد م) 1884) عام
وال العربية،  إال تتحدث وال ذاتًيا، مكتفية هيودية مستعمرات  إنشاء عىل
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اليهود. غري عامًال من تستخدم
للصهيونية املعادين األبطال آهلة معبد تعرف من األسهل بالطبع سيكون
سلسلة تعدل أن ومن عرش، التاسع القرن يف صهاينة ألبطال تشييد واحد من
إقامة املرء يستطع  مل ما، شخص قضية لدعم مناسب نحو عىل نصوص من
بصحة يسلم لن ربام قائمة، كل عنارص بني بالنتيجة السبب عالقة عىل دليل
احلياة يف نحو معني عىل انجازها احلتمي أجل بوصفه تطوًرا من اجلدل السابق
عىل قدرته أسالفه من ميز هرتسل ما أن استنتجناه  كنا  ما إىل نعود اليهودية

تتحقق. يراها وهو امللحوظ وتصميمه الطوباوية تصوير مراحل رؤياه

األوربية واإلمربيالية ة ْهَيْونِيَّ الصِّ (4 ،1 ،3 ،2
القوى من األقل عىل واحدة رضورة كسب دعم األوائل للصهاينة تبني
يف هيودية دولة  خلق حيبذ اخلاص  برناجمها  كان ربام التي الرئيسة األوربية
جدل حالة يف الدولية السياسات دخلت العثامنية، احلقبة فطوال فلسطني.
عام ويف .‹Vital 1975: 93, 99-100› املقدسة  واألماكن القدس حول
تم الدينية اجلبهة وعىل القدس، يف هلا وكيًال قنصلًيا عينت بريطانيا م) 1838)
El-Assal› (1841 م) عام القدس يف (أنغليكانية) بروتستانية بطريركية إنشاء
يف أراض عىل ونمت مصالح بريطانيا نتيجة استحواذها .‹1994: 131 -32
ذلك، من أكثر بل ورسيعة. آمنة مواصالت برية طرق حلامية واحلاجة اهلند،
حممد عىل  واإلبقاء الفاريس، اخلليج منطقة مع جتارهتا محاية يف راغبة كانت
يف التوسع القرن، عكس من التايل النصف وطوال مكانه(19). يف املرصي عيل

املتجدد. الدويل االهتامم املقدسة يف األرايض الكنيسة مؤسسات
سبقت اندالع التي السنوات ويف بريطانيا مرص احتلت م) 1882) عام يف
غضون ذلك، يف العراق. إىل تنظر شاخصة عيوهنا كانت األوىل العاملية احلرب
بثقلهم الفرنسيون رمى العثامنية، اإلمرباطورية تتمزق أن منهم توقع ويف
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الذي األوسع االستعامري اإلطار من  هذا جزًءا وكان سورية. عىل وركزوا
العظمى القوى فيه سلمت الذي  اإلطار  وهو فيه، تبزغ ْهَيْونِيَّة الصِّ كانت 
وقد األصليني. املواطنني استغالل  يف وحقها اآلخرين بتفوقها عىل األوربية
لدولة رئيس أول الحًقا أصبح الذي الزعيم الصهيوين حاييم وايزمان، طرح

التايل: النحو عىل قضيته إرسائيل،
ضمن دائرة فلسطني حالة وقوع إنه يف بمعقولية القول نستطيع
اليهودي حالة تشجيع بريطانيا االستيطان ويف الربيطاين، النفوذ
إىل عرشين غضون يف لدينا سيكون بريطانية، كمحمية  فيها،
سيقومون أكثر، وربام هناك، هيودي مليون حوايل سنة ثالثني
قدير متاًما حارس وسنكون احلضارة هلا، وإعادة البلد بتطوير
Letter to Manchester Guardian, November› السويس لقناة

.‹1914, in Wizmann 1949: 149
دعمها خالل من لتكسبه  الكثري  اليشء بريطانيا لدى أن لوايزمان تبني
حلامية فلسطني إىل بحاجة بريطانيا أن ذاتًيا عىل دليًال  ذلك وعدَّ ْهَيْونِيَّة. الصِّ
مرصاعيها عىل فلسطني أبواب  فتحت ما إذا  وأنه مرص، إىل املؤدية الطرق
letter to› لنا بلد» وسيكون لربيطانيا حاجز منيع، «سيكون اليهود  الستيطان

.‹Zangwill on 10 October 1914, in Stein 1961: 14-15

األوىل العاملية 5) احلرب ،1 ،3 ،2
عام من األول ترشين يف احلرب العثامنية اإلمرباطورية لدخول كان
فبعد األوسط.  الرشق يف املستقبلية التطورات يف البليغ األثر  م) 1914)
قيام ختشى كانت التي الربيطانية احلكومة حبذت عدًوا، تركيا أضحت  أن 
إنشاء مركز العثامين، السلطان يقوده اخلليفة هلا ومعاد معارض إسالمي احتاد
تأثريها، حتت واقًعا يكون أن يفضل اسطمبول،  عن نسبًيا مستقل إسالمي
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وافق الرشيف لالرتقاء بمصاحلها. عيل احلسني بن مكة، رشيف إىل وتوجهت
العرب استقالل تركيا، هزيمة بعد الربيطانيون يدعم  أن رشط ذلك عىل 
وفلسطني ولبنان سورية  ويف عدن) (باستثناء  كاملة  العربية اجلزيرة شبه يف
مكامهون هنري السري وافق .‹Ingrams 1972: 1-2› األردن والعراق ورشق
م) 1915 عام من األول ترشين 24) يف يف مرص، السامي الربيطاين املندوب
ودعمهم يف باستقالل العرب االعرتاف ’عىل هامة، معينة حتفظات إبداء مع
من أي رشيف مكة‘، اقرتحها التي واحلدود اإلطار يف املشمولة املناطق حدود
إيران إىل املتوسط البحر ومن اجلنوب، اهلندي يف املحيط يف الشامل إىل قيليقيا

.‹to the sharif, in Yapp 1987: 279 Letter›
بني املوقعة بيكو) سايكس ) اتفاقية بموجب فرنسا، منحت ذلك، مع 
وعىل قيليقيا تامة عىل سلطة م) 1916 عام كانون الثاين 3) وبريطانيا فرنسا
واملنطقة وبغداد  البرصة  فمنحت بريطانيا أما واللبناين، السوري الساحلني
حيفا عىل أيًضا  ستحصل بريطانيا كانت  كام  األوسط. الرشق من  اجلنوبية
ضمن ومن حمددة. غري دولية إدارة باقي أجزاء فلسطني حتت ووضع وعكا،
كانت احلسني إىل  مكامهون ورسالة بيكو سايكس اتفاقية بني االختالفات
سيمنح للدولة الذي االستقالل مستوى وحول القانوين، العراق وضع حول
غياب اإلشارة إن لفلسطني. القانوين والوضع حيفا ووضع العربية، (الدول)
(الدول) الدولة نطاق يف ستقع بأهنا  يوحي  مكامهون رسالة يف فلسطني إىل 
عىل بيكو. سايكس اتفاقية بموجب التدويل مصريها سيكون بينام  العربية،
ال، أم العربية املنطقة من فلسطني استبعاد بريطانيا قصدت فسواء حال، كل
اتفاقية وليست نية بيان أكثر من كوهنا مل تكن احلسني إىل مكامهون رسالة فإن
أعطيت التي  النية وبيانات وعود فإن املوضوع، جوهر إىل وبالنظر رسمية.
مربحة بدت  أهنا لو فقط باحرتام تعامل أن هلا كان احلرب يف خضم حرارة
اجلديد، رئيس الوزراء الربيطاين قرر ذلك غضون يف العداء. حالة انتهاء بعد
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اجلنرال بقيادة القوات الربيطانية استولت فلسطني. باجتاه التقدم لويد جورج،
يف أيلول حلب لتصل وتوغلت م) أول 1917 كانون 9) القدس يف أللنبي عىل
واجلهود م) 1917) باالندحار بدأت الرتكية اجليوش  أن وبام م). 1918)
قوة لتصبح الطريق عىل متيض بريطانيا كانت بالتناقص، أخذت الروسية 

املنطقة. يف املهيمنة الوفاق
الدعم كسب يف ضئيلة  نجاحات سوى الصهاينة حيقق مل ذلك، خالل
اليهود من كبرية أعداد توطني يف  أو فلسطني، يف هيودية  دولة  خللق الدويل
عشية فلسطني يف اليهود لعدد التقديرات وراوحت احلرب. قبل اندالع هناك
-5) راوح بني هيودي يشكلون نسبة (85000 و 38000) بني احلرب اندالع
أن املسيسني. وبام الصهاينة من فقط نصفهم السكان(20) عدد إمجايل من (%10
عدهتا فقد فلسطني، عىل نفوذ أي ممارسة بيكو حرمت فرنسا سايكس اتفاقية
منطقة تشكل كوهنا مصاحلها االسرتاتيجية، إىل بالنسبة حيوية منطقة بريطانيا
اهلند، إىل هبا هبا يوصل خاًصا وطريًقا السويس قناة حلامية ووسيلة ملرص عازلة
وجد وبانتهاء احلرب يف العراق. املرجوة وتلك هناك مصاحلها بني وأداة ربط
احلامية بمهام ستقوم هيودية فلسطني إن الصهاينة وبريطانيا. بني مصالح توافق
وستكون السويس، قناة يف الربيطانية املصالح عن للدفاع املحلية العسكرية
الدول العربية من بحر وسط للربيطانيني موالية جزيرة سياسية ذاته الوقت يف
يذعنوا لن العرب الفلسطينيني إلدراكها أن ونظًرا املستقلة حديثة التأسيس.
رضورًيا لضامن سيكون الدعم الربيطاين واضًحا بأن كان الصهيوين، للحلم

حتقيق ذلك احللم.

(1948-1917 م) ْهَيْونِيَّة الصِّ من الثانية املرحلة (2 ،3 ،2
احلرب، هناية يف العرب استقالل ضامنتها باحرتام بريطانيا من تعهًدا إن
اهلدف تأييد عىل اإلرصار ياميش لن بيكو  سايكس  اتفاقية بنود وباحرتام
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هنا أتتبع وسوف األصليني. الفلسطينيني السكان حقوق وضامن الصهيوين
خالل السياسية ْهَيْونِيَّة الصِّ احلركة واكبت التي أمهية األكثر التطورات فقط
وسيشمل ذلك وعد بلفور إرسائيل. دولة وقيام احلرب هناية ثالثني سنة بني
قرار ويف األمم، عصبة انتداب دولًيا يف برنامج مدعوم مصاف به إىل واالرتقاء

م). 1947) يف عام األمم املتحدة التقسيم الصادر عن

وعد بلفور (1 ،2 ،3 ،2
انتخب الذي م) 1874-1952) وايزمن حاييم الدكتور أثر ما رسعان
1917) عام  شباط من عرش احلادي يف اإلنغليزي الصهيوين لالحتاد رئيًسا
الربيطانية احلكومة من إعالن إصدار يف للنظر احلكومة، سياسة عىل  م)
العضو (Edwin S. Montague) مونتغيو إدوين وكان الصهيوين. بدعم اهلدف
حركة بمثابة ْهَيْونِيَّة الصِّ عد الذي الربيطاين الوزراء جملس يف الوحيد اليهودي
أن املتحدة اململكة يف وطني مواطن  ألي يمكن  وال باإليامن مرضة سياسية
وحاجج ‹Mayhew 1975: 50, in Adams and Mayhew 1975› عنها يدافع
بطرد سينتهي هيودية دولة خلق مرشوع أن وأرص عىل وعد، هكذا مثل ضد
minutes of War Cabinet meeting, 4 October 1917,› احلاليني السكان
ذلك يف (Lord Curzon) كرزن اللورد وتساءل .‹in Ingrams 1972: 11
القائمة األغلبية  من التخلص يقرتح أن  ألحد ’كيف مستغرًبا: االجتامع
حقوق ضامن واقرتح  حملهم؟‘ ليحلوا اليهود وجلب املسلمني السكان من
عملية من بدًال أفضل  كسياسة فلسطني يف حالًيا املقيمني لليهود متساوية
لن العاطفية، االعتبارات عليها تغلب «مثالية عدها النطاق، واسعة ترحيل
إىل االستامع احلرب جملس وزراء قرر .‹Ingrams 1972: 12› أبًدا» تتحقق
مّسودة رفع يتم ًرسا وأن الصهاينة، وغري اليهود الصهاينة ممثيل نظر وجهات
وممثيل ْهَيْونِيَّة الصِّ احلركة زعامء وإىل ولسن،  [األمريكي]  الرئيس إىل وعد
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Public Records Office‘PRO’Cabin› للصهيونية املعارضني اليهود اإلنجليز
إىل حاجة ثمة تكن مل أنه وبدا .‹et‘CAB’.23-24, in Ingrams 1972: 13
Lord) ملنر لورد مسودة  ييل وفيام البيان. حول مسودة العريب الرأي فحص 

:(Milner

قومي وطن إنشاء إىل  العطف بعني اجلاللة  صاحب  حكومة تنظر
تيسري أجل  من مساعيها تبذل وسوف فلسطني، يف اليهودي للعرق
من شأنه يشء فعل يتم أنه لن بجالء مفهوًما وليكن حتقيق هذا اهلدف،
يف فلسطني، اليهودية غري للجامعات والدينية باحلقوق املدنية اإلخالل
يشعرون اليهود ممن بمثلها يتمتع التي السياسية واألوضاع باحلقوق أو
Ingrams 1972:› احلالية  ومواطنيتهم جنسيتهم عن بالرىض كلًيا

.‹12-13
الرسور‘ لدى سامعه مشاعر ’أعمق هرتز احلاخامات كبري لدى تشكلت
وطن إنشاء إلعادة القوي دعمها تقديم صاحب اجلاللة عازمة عىل حكومة أن
والدينية املدنية احلقوق إىل  باإلشارة رحب وقد فلسطني. يف لليهود  قومي
مل أهنا الوزراء ملجلس فيها أكد  والتي فلسطني، يف اليهودية غري للجامعات
يف غريب بكم نزل األساس: «وإذا املوسوية الرشيعة ملبادئ ترمجة ’سوى تكن
كاألصيل منكم. بينكم النزيل فيام الغريب وليكن عندكم ترهقوه فال أرضكم،
:1972 in Ingrames› (33-34 :19 (الالويني حتبون أنفسكم‘» مثلام أحبوه
ْهَيْونِيَّة، عىل الصِّ عار وصمة الواردة الرشطية الفقرة روتشيلد اللورد َعدَّ .‹13
هناك يكون ولن الصهاينة بغري حمدق خطر وجود إمكانية مسبًقا إذ افرتضت
in Ingrams›. وقد طلب 1972: 13› اآلخرين سكان البلد حقوق عىل تعٍد
وضع تتضمن: تعديالت ثالثة واقرتح تعديلني‘ أو ’تعديل  بإجراء وايزمان 
التارخيي االرتباط إىل اإلشارة ’تتم وبذلك ’إنشاء‘ حمل لتحل إنشاء‘  ’إعادة
’الشعب بعبارة اليهودي‘ ’العرق عبارة تستبدل وأن القديمة‘ بالتقاليد
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أن للحكومة سوكولوف ناحوم أكد وقد .‹in Ingrams 1972: 14› اليهودي‘
in Ingrams› مبادئ العمل من أهنا عىل إليها.. املشار احلامية إىل نظروا الصهاينة

.‹1972: 15
عضو أرص فقد  الصهيوين. الربنامج  يعارضون  آخرون بارزون هيود رد
ليس إرسءيل يوحد الذي الوثيق  أن:’الرباط عىل مغنس ِفِلب السري  الربملان 
لدينا يكون ’لن وأنه املشرتكة‘  الديانة رباط هو بل العرق عىل القائم ذلك 
قومًيا ’وطًنا القول بدا كام فيه‘. ولدنا الذي بالبلد املتعلقة غري قومية طموحات
.‹in Ingrams 1972: 15› دقيق وغري فيه مرغوب غري أمًرا اليهودي‘ للعرق
اليهودي العرق إعتاق أن هيودية، مونتيفوري، اجلمعية األنغلو والحظ رئيس
in Ingrams 1979: 15-› ’الوطن‘ بألف مرة من أهم وحتريره العامل بلدان يف
the Jewish Board اليهودية/ الوصاية (جملس رئيس كوهني وكذب  .‹16
منفصل ال اليهود كيان التضمني بأن ورفض أمة، اليهود كون (Guardians of

.‹in Ingrams 1972: 16› فيها يقيمون التي باألمكنة بمصالح يرتبط
بلفور جيمس آرثر  [الربيطاين] اخلارجية للشؤون  الدولة سكرتري أقنع
ترىض وعًدا م) بأن 1917 عام أول ترشين 13) يف احلريب املجلس الوزاري
وأمريكا، روسيا يف مفيدة لدعاية حد أبعد إىل يروج ْهَيْونِيَّة، سوف الصِّ عنه
الحًقا ستأيت مستقلة هيودية دولة وأن تأخري. دون يصدر أن وجب  وعليه
املحميات أو وأمريكا بريطانيا يف املوجود الشكل من بعًضا تأخذ أن بعد فقط
in› السيايس» للنشوء العادية القوانني يساير تدرجيًيا تتطور األخرى:«أي 
فرصة يمنح أن يف  بلفور بتخويل الوزراء جملس وقام .‹Ingrams 1972: 7
لورد إىل املوجهة رسالته خالل من فعله ما وهذا الوعد، لصياغة مالئمة 
وطن بقيام الرعاية امللكية بتوفري بلفور، وعد يسمى: فيام تعهد فقد روتشيلد.

انتظاره: طال هيودي قومي
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اخلارجية وزارة

م الثاين 1917 ترشين 2

روتشيلد: اللورد عزيزي

الترصيح جاللة امللك، حكومة عن نيابة إليكم، أهني أن كثًريا يسعدين
الوزراء جملس إىل رفع الذي الصهاينة، اليهود أماين تعاطًفا مع التايل

ووافق عليه.

للعرق قومي وطن إنشاء إىل العطف بعني امللك جاللة حكومة تنظر
هذا حتقيق لتيسري وسعها يف ما  تبذل وسوف  فلسطني، يف اليهودي
شأنه اإلخالل من يشء فعل يتم لن أنه وليكن مفهوًما بجالء اهلدف،
فلسطني، يف  املقيمة اليهودية غري للجامعات والدينية املدنية باحلقوق
البلدان يف اليهود  هبا يتمتع التي السياسية األوضاع أو باحلقوق أو
الترصيح بإبالغ هذا  قمتم لو بالعرفان لكم مديًنا أكون إين األخرى.

الصهيوين. االحتاد إىل

املخلص

بلفور جيمس آرثر
السياسية. حقوقهم العرب وال الفلسطينيني اسم ذكر عىل الوعد يأت مل
األوىل املسودة عىل طلبه، بناًء وضعا، ووايزمن روتشيلد أن بلفور اعرتف وقد

.‹PRO FO371/3058, in Ingrams 1972: 9› للوعد
ترششل خليفة (Duke of Devonshire) دفنشاير أوف دوق قاله ما ووفق
لضامن ُصمم حربًيا إجراًء كان بلفور «وعد فإن املستعمرات، وزير دولة شؤون
النرص حتقيق يف اإلسهام بمقدورها يكون أن يؤمل التي امللموسة الفوائد 
لصالح احللفاء اليهودي الدويل الدعم استخدام عن طريق للحلفاء» النهائي
PRO. CAB. 24/159, in› احلرب املتحدة الواليات دخول موعد وتقديم
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أزيح أنه إال أنه خيانة، عىل الوعد إىل العرب ونظر .‹Ingrams 1972: 173
وطن آخر يف شعب توطني جور عىل حتتج التي العرائض من بسلسلة جانًبا
لقد كان .‹Mayhew 1975: 40-41, in Adams and Mayhew عريب ‹1975
األصليني عمًال موافقة السكان دون هيودي (دولة) قومي وطن إنشاء نية تأييد
أمة ثانية ببالد أمة بكل مهابة، أمة وعدت [وعد بلفور] الوثيقة يف هذه وقًحا:
اليهود أن حقيقة من 4›. ويمكن قياس وقاحة املرشوع Koestler ثالثة ‹:1949
من (%9.7) عن تزيد ال نسبة سوى (1919 م) عام يشكلوا يف مل فلسطني يف

.‹Khalidi 1992: 21› (2.04%) من أراضيه يملكون و السكان عدد
1918 عام أيار 30) يف بلفور إىل هبا وايزمن بعث التي الرسالة عكست
طبيعة عن كتب فيه. فقد تؤثر التي حيتمل أن واإلمربيالية العنرصية م) القيم
ومكًرا، خبًثا يفيض  الذي الرشقي العقل ذوي واالبتزازية، اخليانية العرب 
ذلك: من أكثر بل والعادل. والرشيف واملتنور النظيف اإلنغليز بعقل مقارنة
األقل، فإن األفندي عىل قرون بأربعة العرص عن متخلًفا الفالح حني كان ففي
كفي غري كونه درجة بنفس وطني غري وهو وجشع، متعلم وغري رشيف غري
.‹Weizmann PRO FO.371/3395, quoted in Ingrams 1972: 31-32›

األصليني. للسكان اهتامم أي أولت العظمى وال القوى بلفور فال
استشارة الشكيل يف اخلوض ننوي حتى ال فإننا بفلسطني، يتعلق فيام
ملتزمة األربع الكربى الدول إن للبلد احلاليني السكان رغبات
خطأ، عىل أم صواب عىل أكانت  سواء ْهَيْونِيَّة، والصِّ ْهَيْونِيَّة. بالصِّ
األزل، منذ التقاليد يف  متجددة فهي سيئة، أم جيدة أكانت وسواء 
بكثري أكرب شأن ذات املستقبل، آمال ويف احلالية، االحتياجات  ويف
األرض تلك اآلن يقطنون سبعمئة ألف عريب وحتامالت رغبات من
ْهَيْونِيَّة الصِّ أن أعتقد ال أنا صحيح. عمل هذا  إن رأيي ويف القديمة،
أولئك آلراء ستوىل  التي املراعاة تكن ومهام بالعرب األذى ستلحق
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ال تنوي االنتداب باختيارها العظمى القوى فإن هناك، يقيمون الذين
تصدر املعنية، مل هي فلسطني أن دام  وما  وباختصار، معهم. التشاور
ومل خاطًئا، قراًرا كان بأنه تعرتف لكي  باحلقيقة بياًنا العظمى القوى
يف يكون ال لكي رسالة، من خالل األقل وعىل وعًدا سياسًيا، تصدر
Balfour memo to Lord Curzon, 11› ينتهكوه» أن دوًما  وسعهم
.‹August1919,PRO.FO.371/4183, inIngrams1972:73

إرشاف حتت  اليهودية بالدعاوة خاًصا  فرًعا  اخلارجية وزارة أنشأت
جالية كل إىل فعًال دعائية مواد توزيع وتم .(A. Hyamson) هيامسون 
األملانية األرايض فوق ورقية قصاصات  وأسقطت  العامل.  يف معروفة هيودية
اجليوش يف اليهود اجلنود عىل باليديشية  كراسات  ووزعت والنمساوية.
أزفت فيها:«لقد جاء القدس سقوط بعد رسالة وَزعت كام املركزية األوربية
القومي الوطن أخرى  فلسطني مرة تكون أن جيب اليهودي، ساعة االنعتاق
إرسائيل» شعب إىل إرسائيل أرض بتقديم يقومون فاحللفاء للشعب اليهودي،

.‹in Ingrams 1972: 19› احللفاء حماربة وقف عىل شجعهم ما وهو
حكومة احلرب أرسلت هلا التابعة الرشق األوسط جلنة اقرتاح وبناء عىل
وكانت اجلاللة صاحب  حكومة مقاصد  لتعزيز فلسطني  إىل  صهيونية بعثة

أن: للعرب وايزمن الذي أكد بقيادة
اليشء بعض  مستقرة  بحكومة  حتكم  فلسطني يرى أن كان طموحه
حمسومة مسألة هيودية حكومة ألن العظمى، بريطانيا (حكومة) مثل
األرايض بوطن يف اليهود تزويد بساطة بكل هي رغبته خططه، وأن يف
وأن هبم، اخلاصة حياهتم يعيشوا أن بمقدورهم يكون حيث املقدسة
Memorandum of› اآلخرين السكان مع املتساوية احلقوق يتقاسموا

.‹Major Cornwallis, 20 April, in Ingrams 1972: 29
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السلطة عىل  نستويل ال أن أن:«هدفنا  يافا يف واليهود للعرب أكد  كام 
أمالكه» من حميل مواطن أي نجرد ال وأن فلسطني،  يف واإلدارة العليا

.‹in Ingrams 1972: 30›
الرابع يف اخلارجية، وزارة مقر يف الدبلوماسية قدراته وايزمن استعرض
ما يضم جمتمًعا «يريد أنه لبلفور أكد حيث م) 1918) عام أول كانون من 
إشعاعهم ينرشوا أن يستطيعون فلسطني هيودي يف ماليني مخسة إىل أربعة بني
يوم يف كانت التي البالد  بناء إعادة  يف بقوة  يسهموا وأن األدنى، الرشق  يف 
فلسطني هيودي يف قومي وطن إنشاء يتطلب وهذا مزدهرة». بالًدا األيام من
قادرين عىل نكون لالستعامر حيث الالزمة التسهيالت تقديم عىل يقترص «ال
وبذلك خالل جيل، يف فلسطني هيودي مخسة ماليني إىل أربعة حوايل توطني
PRO. FO. 371/3385, in Ingrams› هيودًيا» بلًدا  فلسطني من نجعل
جًدا. ملحوًظا الربيطانية للمصالح االقرتاح هذا جذب كان ‹1972: 46
عام أول كانون من التسع بتاريخ  احلربية وزارة يف األركان هليئة مذكرة ويف
الربيطانية‘ لإلمرباطورية االسرتاتيجية سورية وعنواهنا:’أمهية م)  1918)
ضعيفة بحد ستكون أهنا مع يف فلسطني، عازلة خلق دولة هيودية «إن جاء:
PRO. FO.› «العظمى لربيطانيا اسرتاتيجًيا فيها مرغوًبا سيكون أنه إال ذاهتا،
انتصار بدا م) عام (1917 ويف .‹371/4178, in Kayyali 1979: 16-17
إرشاف ضامن كذلك وشيًكا،  أمًرا العثامنية اإلمرباطورية  وتفتيت احللفاء

فلسطني. عىل ونفوذها بريطانيا
اليهودي القومي الوطن معنى  عن وايزمن سؤال  عىل جورج لويد  رد
التي املحادثات يف  أيًضا تأكد ما وهو هيودية». دولة بذلك بالتايل:«قصدنا
لويد من كل وكان ووايزمن. وترششل وبلفور الوزراء رئيس بني  جرت 
الربيطانيني استخدام وإن  هنائية. هيودية  دولة دوًما يقصدان وبلفور جورج
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أنه عىل (state) دولة كلمة  استخدام عن عوًضا  (homeland) وطن لكلمة
هربرت مذكرة يف  واضًحا بدا ما وهو العربية املعارضة لثني تكتيك» «جمرد
إن كتب قائًال عام (1921 م) الذي يف اخلارجية وزارة يونغ، أحد الرسميني يف
وليست من التكتيكات «واحدة كانت الفلسطينية املعارضة مع مشكلة التعامل
إىل التدرجيية اليهود هبجرة تقيض االسرتاتيجية العامة ألن الفكرة اسرتاتيجية،
أن فيه املشكوك من لكن هيودية. دولة بغالبيته البلد ذلك يصبح حتى فلسطني
cited in› فعًال» سياستنا تعني ماذا العرب نخرب أن فيه نستطيع وضع يف نكون

.‹Lehn 1988: 326-27 n. 101
نفسه يف هرتسل بينام قام كانت تعني دولة، (وطن) أن كلمة الواضح من
بخلق ْهَيْونِيَّة الصِّ هدف بتحديد  م)  1897) عام يف  األول الصهيوين املؤمتر
أيلول الثالث من يف مفكرته يف دون فقد فلسطني، يف اليهودي للشعب وطن
Herzl 1960, 2:› اليهودية» الدولة أسسُت بازل م):«يف 1897) عام من 

م): 1920) عام يف نورداو وكتب نفسه، الغموض يعكس وهو ما .‹581
فلسطني بدولة هيودية يف أقنع املطالبني لكي جهدي قصارى بذلت لقد
بالكالم، لكن املواربة عنيناه عن طريق عن كل ما نعرب أن ينبغي لنا بأنه
من املبتغاة األرض حكام استفزاز فيه نتجنب بإسلوب قوهلا من البد
دولة لكلمة كمرادفة (Heimstätte) كلمة استخدام فاقرتحت األتراك.
كانت ماذا نعرف مجيًعا كنا إننا إال ملتبًسا، معنى حتمل (state) فكانت
كام متاًما اليهود دولة تعني (Judenstaat) كلمة كانت خيصنا ففيام تعني.

.‹Sykes 1953:160 n.1› تعنيه اآلن»

مطالب قرص يف أيًضا  متشكًكا  زانغويل كان م)  1919) عام  شباط يف
العرب امتالك حال هي كام فلسطني يمتلكوا أن اليهود «عىل ْهَيْونِيَّة: الصِّ
.‹342 :1937› بولندا» البولنديني امتالك حال هي أو كام العربية للجزيرة
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عددناها من هرتسل، عندما أقل لسنا «نحن، مماثلة: وايزمن نظر وجهة وكانت
.‹1949: 68› الصنع» قيد هيودية دولة

دولة قيام ستدعم  فهي تثويره. إىل للمرشوع  بريطانيا مساعدة أدت 
منها، واحلد العربية القومية نمو وستمنع فلسطني، يف عميلة هيودية استيطانية
اليهودية اهلجرة مشكلة من والتملص املرشفة الدولة القومية وستخدم مرامي
اهليئات وتدعمها يموهلا اليهود يف فلسطني هيودية دولة قيام إن الداخل(21). يف
القوى ملخططات مكلف  وغري مثالًيا حًال سيكون املصلحة  صاحبة الغربية

األوربية(22).

األمم واالنتداب عصبة (2 ،2 ،3 ،2
فوافق الغنائم. يوزعون األوىل العاملية احلرب انتهاء بعد املنترصون رشع
املنتدبة هي فرنسا تكون عىل أن م) 1920) عام نيسان يف ريمو) (مؤمتر سان
الواضح، أن من العرب. وسط فلسطني عىل املنتدبة هي وبريطانيا سورية، عىل
بشكل نصت التي العصبة ميثاق من والعرشين املادة الثانية مع ذلك يتناقض
كام مستقلة‘ أًمما , بصفتها هبا املعرتف اجلامعات هذه تكون رغبات ’أن حمدد
األمم عصبة وعهدت املنتدبة. اجلهة اختيار عند األول  املقام يف متوقع هو
املدنية احلقوق ضامن اليهودي، مع القومي الوطن بريطانيا مسؤولية قيام إىل
The Mandate) والدين العرق عن النظر بغض سكان فلسطني، جلميع والدينية
يف صك أدرج قد بلفور وعد for). وكان Palestine, Article 2, 24 July 1922
المباالة إن .(23 ،22 ،15 ،7 ،6 ،4 املواد (2، أيًضا الديباجة، انظر االنتداب
حقيقة من استخالصه يمكن األصليني بالسكان اكرتاثها وعدم عصبة األمم،
احلادي عرش ووقف املؤمتر الصهيوين االنتداب. صك يف العرب اسم ذكر عدم
الوطن بصفتها فلسطني تنمية أجل من م) 1920) عام يف متوز يف لندن املنعقد
عىل فقط، هيودية أيد يف املشرتاة  األرايض تكون  وسوف اليهودي. القومي
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الفالحني ترحيل ذلك واقتىض  اليهودي، القومي الصندوق مطالب عكس
.‹Lehn 1988: 57› البيع العرب قبل

العربية املعارضة (3 ،2 ،3 ،2
يف آب القدس اندلعت يف التي اجلدية الشغب أحداث من سلسلة عىل إثر
ومئتي حوايل أربعني خمّلفة وراءها انترشت، ما رسعان والتي م) 1929) عام
األسايس السبب أن اكتشفت جلنة  بريطانيا عينت والعرب، اليهود  من قتيل
إنشاء لسياسة  املناوئة العربية املعارضة كان الشغب أحداث وراء  الكامن
م) إىل 1930) عام ثانية يف جلنة وخلصت حساهبم. عىل هيودي قومي وطن
من رشاؤها أراٍض تم من العرب طرد يتسبب يف اليهودي كان االستيطان أن
ترشين يف العامل حكومة  أصدرته الذي األبيض‘ ’الكتاب ذّكر وقد عرب.
والوطن اليهودية اهلجرة بريطانيا دعم بأن املعنيني مجيع م)  1930) أول 
صون تؤكد التي بلفور وعد يف الواردة بالضامنة بااللتزام كان مرشوًطا القومي

األصلية. اجلامعات حقوق
فلسطني إىل هاجر م) و1937 1932) عامي ما بني الواقعة ويف األعوام
نسبتها لكن لألرض، اليهودية امللكية وتضاعفت (144,093) هيودًيا حوايل
املجموع، ويف م). 1939) عام فلسطني يف إمجايل (5.7%) من بحدود بقيت
و(1939 م) عامي (1922 بني الواقعة الفرتة يف اليهود السكان عدد ارتفع
(450,000) البالغ فلسطني سكان إمجايل من  (%30) إىل (%10) من م)
اللجنة تأسيس إىل باخلطر وقد أدى اإلنذار .‹W. Khalidi 1992: 31-33›
حتى يدوم عام إرضاب إىل دعت التي م) 1936) نيسان يف  العليا العربية
لتحقيق خطوات تتخذ أن وإىل األرايض ورشاء ْهَيْونِيَّة  الصِّ اهلجرة  تتوقف
املتزايدة، لكن املتقطعة، العنف أحداث وتالحقت لفلسطني. االستقالل
عام الثاين ترشين يف ملكية جلنة بإرسال االستجابة  إىل بالربيطانيني  دفع مما 
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فيه واعرتفت عام (1937 م) متوز يف تقريرها بيل) (جلنة قدمت م). 1936)
التوفيق يمكن ال نقيضني جيمع بني ألنه عميل، وغري يصلح ال االنتداب أن
إىل ’احلكمة الفلسطينيني العرب. فلجأت واستقالل لليهود قومي وطن بينهام:

.‹Lehn 1988: السليامنية‘ وأوصت بالتقسيم ‹58
خاصة لبلدهم، ترشيح التقسيم هو مرشوع أن العرب رأى الفلسطينيون
حوايل األرايض، من (%5.7) يملكون سوى ال الذين اليهود منح يقرتح أنه
اليهودية الدولة ستحيط ذلك،  عن فضًال فلسطني. مساحة  من (%40)
إىل إضافة اجلليل. يف املرتاصة العربية والكتلة العربية القرى بمئات املقرتحة
األرايض للعرب من قرسي ترحيل عملية الرضورة، إذا دعت ستقع، ذلك
نار التمرد بيل) (خطة أرضمت لقد اليهودية. الدولة حصة يف الواقعة العربية
تسببت مجاعية  قمع بإجراءات ذلك عىل الربيطانيون فرد جديد، من العريب
قتيل آالف مخسة خلفت العرب صفوف اإلصابات يف كبري من عدد وقوع يف
مليون عددهم البالغ العرب  السكان أصل من جريح،  ألف عرش ومخسة 
Khalidi› م) 1939) إىل م) 1936) عام من امتدت الثورة التي إبان نسمة،
تعسفي بشكل األسلحة من العرب السكان جتريد ذلك وتال .‹34 :1992

العربية. السياسية املنظامت ومربمج وحل
بيل أصدره الذي التقسيم  مرشوع غوريون ووايزمن بن كل من استقبل
اليهودي القومي الوطن بأن األول االعرتاف كان ألنه  والتهليل،  بالبهجة
تقوم أن  قلم، وبجرة املرشوع اقرتح ذلك إىل إضافة دولة هيودية، إال ما هو
مساحة األرايض عىل تزيد وهي بذملك فلسطني مساحة من (%40) عىل الدولة
ْهَيْونِيَّة، الصِّ املعارضة زعيم جابوتنسكي لكن أضعاف. بسبعة لليهود اململوكة
ومع األردن. جانبي كال عىل الكربى بإرسائيل اخلاص ذلك خيانة للتصور عد
بالطموح ارتقى أنه إال الرف، عىل التقسيم مرشوع وضع  من  البد كان أنه
ماذا للداللة عىل شاخصة فأصبح جزئي إنجاز حتقيق مستوى إىل الصهيوين
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اليهودية الوكالة شكلت م) عام (1937 ترشين الثاين من الحًقا. ويف سيتحقق
غري التقسيم بأن اعرتافها وبعد بريطانيا،  أما  السكان. لرتحيل خاصة  جلنة
1939) أيار عام يف 17 الصادر األبيض‘ ’الكتاب أهدافها يف خلصت عميل،
فلسطينية هيودية دولة ’إنشاء أساس عىل تقوم اجلديدة سياستها كانت م).
يكون تشكيل حكومة يف يشارك العرب واليهود سنوات عرش خالل مستقلة
’الكتاب وقىض مجاعة‘. احليوية لكل املصالح صون من التأكد مهامها بني من

وعىل هجرة اليهود. األرايض اكتساب عىل قيود بفرض األبيض‘
ترحيل للجنة املحركة الشخصية وهو (Yosef Weitz) فايتس يوسف كتب
اليهودي، القومي للصندوق التابعة األرايض دائرة ومدير السكان (ترانسفري)

يقول: م) 1940) 20 كانون أول مفكرته بتاريخ يف
إذا لشعبني البلد هذا يف مكان أن ال بيننا  فيام واضًحا يكون أن جيب
هو الوحيد احلل لنا: ورحبة شاسعة البلد ستصبح ما غادرها العرب،
هنالك من ليس للمساومات هنا مكان وال عرب. دون إرسائيل أرض
أي املجاورة، إىل البالد العرب برتحيل القيام سوى نسلكه آخر طريق
والنارصة حلم بيت يف ربام ’أولئك‘ إبقاء مع مجيًعا، نقوم برتحيلهم أن
عىل نبقي أال واحدة، وجيب قرية عىل نبقي أال جيب العتيقة. والقدس
وسورية، العراق باجتاه (الرتانسفري) الرتحيل يتم أن جيب واحدة. قبيلة
تدبري من البد  اهلدف هذا حتقيق أجل ومن  األردن.  رشق وحتى
عىل استيعاب قادًرا البلد هذا سيصبح فحسب، الرتحيل بعد األموال.
وليس قائمة. هيودية مشكلة هنالك تبقى لن عندها من اخوتنا. املاليني
Weitz 1965: II, 181, quoted in Morris› آخر حل  من  هناك

.‹1987: 27

بدأ ْهَيْونِيَّة، الصِّ املصالح مع تتضارب قد الربيطانية املصالح أن منه إدراًكا



196
االستيطاين واالستعامر املقدس الكتاب

الواليات دعم من املزيد  وكسب األمريكان  اليهود دور  تفعيل غوريون  بن
أتى احلرب. يف زمن لندن يف الدبلومايس عمله بينام واصل وايزمن املتحدة،
ترومان َهري الرئيس بنائب م) 1945) عام نيسان يف روزفلت الرئيس موت
ْهَيْونِيَّة. ملرامي الصِّ متحمس مؤيد أنه عىل برهن ما ورسعان األبيض، البيت إىل
إىل ترومان  الرئيس  كتب م) 1945) عام نيسان من والعرشين الرابع ففي
اقتلعوا الذين أولئك فلسطني: إىل اليهود هجرة قيود إزالة إىل داعًيا ترششل،
Khalidi› النازية هبا قامت التي القمعية املامرسات بسبب  ووحشية بقساوة 
اخلاصة أمريكا نفقة وعىل الطريق يفتح ترومان  أن املرء توقع .‹1992: 48
مراكز يف واملوجودين النازية بربرية من الناجني من ثالئمة ألف أمام حوايل
له الصهاينة تأييد كسب يف: متثال نرصين تكتيكه له حقق فقد متفرقة. إغاثة
ويف اليهود. هجرة مسؤولية من وطأة حتملها املتحدة الواليات روع وهتدئة
العرب الدبلوماسيني أمام ترومان أوضح  م) 1945) عام من أول ترشين 
أقدم أن عيل كان السادة أهيا  آسف «أنا املتحدة: الواليات لدى املعتمدين
مئات لدي وليس ْهَيْونِيَّة، الصِّ نجاح  إىل يتطلعون الذين آالف ملئات جواًبا

.‹Khalidi 1992: 50-51› االنتخابية» دوائري يف العرب اآلالف من
موجهة كانت  م) 1945) عام متوز (24) يف ترومان رسالة  أن ومع
متوز (62) يف الربيطانية االنتخابات  جاءت أن حدث فقد ترششل، إىل
احلني ذلك  يف آتيل.  الوزراء رئيس زعامة حتت السلطة إىل  العمل بحزب 
حل لديه  كان الذي احلزب أوساط يف منتًرشا ْهَيْونِيَّة الصِّ مع التعاطف كان 
اليهود» يدخل عندما  اخلروج، عىل يتشجعوا العرب «دع  مفاده: به  خاص
Annual General Conference Report, p. 9, in Mayhew 1975: 34, 1944›

.‹in Adams and Mayhew

ْهَيْونِيَّة الصِّ العسكرية العامة املؤسسة حل هو  رشًطا الربيطانيون وضع
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األنغلو اللجنة بذلك أوصت كام هيودي، ألف  مئة  هبجرة السامح مقابل
1946) عام أول ترشين من الرابع يف ترومان مصادقة إن املشرتكة. أمريكية
Unilateral  Declaration / واحد طرف من االستقالل إعالن ) مرشوع عىل م)
يف مؤمتر  بعقد العريب الوفد اقرتاح عىل آب يف الصهيوين (of Indipendance

يمكن حيث موحدة، فلسطينية  دولة قيام أجل من م)  1946) أيلول لندن
حقوق ضامن مع اإلقامة من سنوات عرش يف الفلسطينية املواطنية اكتساب
يقيض الذي الصهيوين للمرشوع دعمه  ترومان منح  احلني ذلك  يف اليهود.
(منطقة هي منها واحدة يف شكل فرعية، منطقة (16) إىل فلسطني  بتقسيم
رعاها التي ْهَيْونِيَّة الصِّ فإن اخلريطة ومع ذلك  األغلبية. اليهود الفرعية) يافا
مناطق اندماج(9)  توقعت الغفران يوم  م)  1946) أول ترشين 4 يف ترومان
فيام احلال اليهودية، كذلك الدولة فرعية يف منطقة ال(16) جمموع من فرعية
ومن للقدس. خاًصا قانونًيا  وضًعا الصهاينة  وتصور آخر.  كبري عدد خيص 
من  (%75) ترومان يرعاها التي  ْهَيْونِيَّة الصِّ اخلريطة تعطي األرض، حيث
مساحتها، من (%7) من أقل سوى  يمتلكون ال الذين اليهود، إىل فلسطني
العريب، وعدد سكاهنا احلكم حتت فقط مستوطنات هيودية (10) ستقع وبينام
نسمة ألف سبعمئة سكاهنا عدد قرية عربية (450) حوايل فإن (2000)نسمة،
سيفقدون أراضيهم العرب أن ذلك احلكم الصهيوين. أضف إىل ستقع حتت

يافا. إىل يؤدي عدا ممر ما البحر، وسيلة للوصول إىل وأي األكثر خصوبة
حكومة وكانت حمرًجا. الصهيوين للمرشوع األبيض البيت دعم كان
سفريها نقل التي  املتحدة، الواليات من ملحوظ ضغط حتت واقعة آتيل
فوًرا. بدخول فلسطني هيودي ألف ملئة تسمح أن بريطانيا من الرئيس طلب
وصفة بأهنا اخلارجية وزارة وكيل ميهيو كريستوافر العرتاضات استجابة 

حرب: لوقوع
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ما إذا معلوًما يكون أن متنى الرئيس أن عناية وترٍو، بكل السفري، أجاب
أصدقاؤنا سيمكن ما وهو املوضوع هذا حول مساعدته بمقدورنا كان
يف مارشال  مرشوع  مساعدات من خمصصاتنا مترير من  واشنطن يف
أو ْهَيْونِيَّة الصِّ فيه علينا أن نفعل ما رغبت أخرى، بكلامت الكونغرس.
Mayhew 1975: 18-19, in Adams and› بيفني فاستسلم نجوع.

.‹Mayhew 1975

التقسيم الصادر مرشوع (4 ،2 ،3 ،2
عام (1947 م) املتحدة يف األمم   عن

متفق تسوية إىل التوصل بشأن تقدم أي  حتقيق بريطانيا يف إخفاق بسبب
عرش من شباط الثامن يف اجلاللة صاحب حكومة أعلنت فلسطني، يف عليها
األمم عىل املشكلة إحالة املفتوح أمامنا هو الوحيد «السبيل بأن م) 1947) عام
العمومية اجلمعية عقدت م)  1947) عام نيسان ففي  للتحكيم». املتحدة
حقائق تقيص إرسال جلنة عىل ووافقت بريطانيا طلب عىل بناء خاصة جلسة
United Nation’s Special) لألمم املتحدة بشأن فلسطني اخلاصة اللجنة هي:
املنطقة يف جولة  بعد اللجنة أوصت .(Committee on Palestine‘UNSCOP’

وتكمن لرتومان، الغفران  يوم خريطة يف  املحددة للخطوط وفًقا بالتقسيم
يقومون بدوي ألف أن مئة اليهودية، مع عن النقب للدولة التنازل داللته يف
حوايل هناك أربع مستوطنات يف منها، بينام كان يقيم شاسعة مساحات بزراعة

فقط. هيودًيا (475)
حصل الصهاينة فلسطني بشأن املتحدة لألمم توصية اللجنة اخلاصة ويف
للزراعة، بل أفضل األرايض الصاحلة  عىل تشتمل األرض، من (%57) عىل
مقابل نسبة للسكان العرب، حينها موطًنا فعلًيا يف كانت والتي األفضل لعلها
عام حتى اليهود يمتلكه كان ما نسبة أن مع فلسطينية، عربية لدولة (%43)
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See Gresh and› فقط كان (%6,6) األرايض الفلسطينية من إمجايل م) 1948)
أكثر بل .‹Vidal, 1988: 29; Khoury 1985: 18; Lehn 1988: 70-80
حوايل السكان إمجايل من فقط الثلث نسبة سوى اليهود يشكل مل  ذلك، من 
فلسطيني، ألف وأربعمئة مليون هيودي مقابل حوايل (500000-600000)
الربيطاين اإلحصاء يف (757,182 إىل 83,794) أي: (%11) من ارتفعت أي
م) 1947) عام الثاين ترشين من والعرشين التاسع ويف م). 1922) لعام
ثالثة مقابل  صوًتا وثالثني بثالثة املتحدة لألمم  العمومية اجلمعية صادقت 
اللجنة به تقدمت الذي  التقسيم مرشوع عىل أعضاء، عرشة وامتناع عرش
عربية دولتني، بتقسيم فلسطني إىل وأوصت تعديل طفيف، إجراء مع اخلاصة،
العرب، من مقبول غري التقسيم مرشوع القدس(23). وكان وهيودية، وتدويل
ال املتحدة األمم أن أساس عىل العامة اجلمعية لدى اعرتض ممثلوهم الذين
إضافة له. املعارضني العرب السكان عىل مرشوع كهذا فرض تتمتع بصالحية
األمم املتحدة، كل أعضاء تطالب التي قرارهم تلق مسودة مرشوع ذلك، مل إىل

كافًيا. هلم، دعًام مأوى ال الذين األوربيني بقبول اليهود موارده، بحسب
وتزايد املتبادلة الداخلية الرصاعات لتواصل ونظًرا التقسيم، لقرار الحًقا
الربيطانيون أعلن األهلية. احلرب التي بلغت حد لربيطانيا املعادية النشاطات
يف انتداهبا عن بريطانيا وستتخىل يمكن. ما بأرسع واملغادرة االنتداب نيتهم إهناء
املتحدة األمم تصبح التاريخ هذا وبعد م) 1948) عام أيار من عرش اخلامس
االنتداب. إن خلفه الذي الفراغ بعد التقسيم ترتيبات عىل اإلرشاف يف حرة
اخلالفية، القضايا ملراقبة دولية قوة  بأعباء النهوض  يف املتحدة األمم إخفاق
بعني األخذ مع املتصارعة، األطراف صدامات بني لنشوب دعوة بمثابة كان
حتمي. صهيوين بانتصار ستنتهي التي ْهَيْونِيَّة، الصِّ يف القدرات التفوق االعتبار

األرض العربية. رشاء مسألة عن الصهاينة سيتخىل احلد، وعند ذلك
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االنتداب وهناية التقسيم قرار بني ما (5 ،2 ،3 ،2
انتهاء وتاريخ املتحدة األمم إعالن  بني ما الستة األشهر فرتة ستكون
وضع بسبب حرجة م) 1948 أيار 1947-15 ثاين (92 ترشين االنتداب
فلسطني اليهودية يف اجلامعة أي: اليشوف، كان مواردها، عىل أيدهيم الصهاينة
عىل كبري  بشكل  وإدارًيا عسكرًيا متفوقني وخالهلا، م) 1948) عام قبل
الوطنية الفلسطينية Morris›. وجاءت احلركة 1988: 7› العرب الفلسطينيني
واألداء. فكانت والدوافع والتنظيم التامسك يف اليهودية نظريهتا عن متخلفة
التحديات ملواجهة السياسية التجربة وقليلة التنظيم يف وفقرية منقسمة جًدا
العسكريون املخططون رسم .‹Mo’az 1992: 153› تنتظرها التي املعقدة
اخلطة وكانت د). و(خطة ج) (خطة عمليتيني جديدتني خطتني الصهاينة 
وطرد العربية األرايض من ممكن قدر أكرب عىل باالستيالء تقيض الرئيسة
هو اخلطط هلذه  الرئييس املهندس وكان الفلسطينيني، من ممكن عدد  أكرب
كسب ج) (خطة هدف وكان للهاغاناه. العام  العسكري القائد يادين بيغال
احتالل من البد وكان الشاملة. د) (خطة تنفيذ أجل من القوات الوقت لتعبئة
استعرت الفرتة  هذه خالل الربيطانيون.  سيخليها التي واملواقع األماكن
من منتصف آذار املتحدة يف بوزارة خارجية الواليات حدا مما العربية املقاومة
جلسة احلاجة إىل عقد عن فتحدثت بموقفها. النظر تعيد أن م) عام (1948
لألمم وصاية قيام إمكانية ملناقشة املتحدة لألمم العمومية  للجمعية خاصة

فلسطني. عىل املتحدة
من فقط  أسابيع بضعة قبل تأخري  دون د) (خطة تنفيذ  من بد ال  كان
ومباغت أكرب هبجوم القيام  تقيض االسرتاتيجية وكانت االنتداب، انتهاء 
بمدافع متواصل قصف خالل من املعنويات إلضعاف ضد السكان املدنيني،
اهلاغاناه الرسية إذاعة حمطات بثت الصعيد النفيس، وعىل والصواريخ. اهلاون
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عىل أساليب تدهلم وكانت باملواطنني العقوبات أشد بإنزال هتديدات بالعربية
ومصممة بالقسوة مليئة بأعامل مصحوبة التكتيكات هذه وكانت اهلرب. 
كانت أن الربامج موِرس بني ويرى والقرى. املدن من اخلروج عملية لترسيع
حمكومة باعتبارات عرقية كوهنا عسكرية أكثر من وأهداف باعتبارات حمكومة

.‹›‹62-3 :1987›
غوريون بن  من كل  قرر القدس،  هيود عىل الواقع الضغط ولتخفيف
القرى مجيع أن  آذار-نيسان (1/13) ليلة يف اهلاغاناه أركان هيئة ورئيس
حتشيد كنقاط تعامل أن جيب ُخلدا-القدس حمور عىل الواقعة العربية
ويطرد قاومت التي القرى تدمر د) (خطة لبنود ووفًقا للعدو. وانطالق
وخلدا وقالونيا (القسطل رسيع نحو وعىل  تباًعا  القرى وسقطت  سكاهنا.
أي تبد مل التي القرى تدمري عمليات وشكلت سوريك. وبيت وبدو وساريس
احللم مع متطابقة جاءت لكنها د) (خطة بنود عن انحراًفا تناوش، ومل مقاومة
يتعني وموت، حياة كفاح خضم يف موِرس، مفردات قاموس وفق الصهيوين.

.‹113 :1987› نزعها وتم الييشوف قفازات نزع
قبول ونالت باملقززة، موِرس يصفها  مشؤومة،  عملية من أكثر وقعت 
قوات بدأت م) 1948) نيسان التاسع من القدس. ويف ليلة يف اهلاغاناه قائد
ومئة وثالثني اثنني نحو  قوامها وشرتن(25) إرغون(24)  منظمتي يف  مشرتكة
ياسني دير  قرية عىل هجوًما للهاغانا التابعة اهلاون مدفعية تدعمها  عضًوا
اكتشف التايل ظهر اليوم ويف الغربية. القدس يف ضواحي الفلسطينية الواقعة
بعد جثثهم ذبحوا. وألقيت قد وطفل امرأة مئة بينهم مواطًنا، من (254) أن
حاالت اكتشفت كام النريان(26).  فيها وأرضمت بئر يف بالكريوسني رشها
اجلنود نية يف يكن  مل أنه موِرس ارتأى اغتصاب. وحاالت باجلثث متثيل
لربام بأنه ويسلم املعركة». أثناء يف صواهبم فقدوا  أهنم  «إال جمزرة، ارتكاب
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ياسني مذبحة دير نرشت يقع، حادث وكأي القرية. سكان طرد هدفهم كان
الفور عىل هجر سكاهنا بيوهتم التي العربية املجاورة، القرى الرعب والفزع يف
عن املسؤولتني الصهيونيتني املنظمتني  يرتأس وكان ‹Morris 1987: 115›
مناحم ومها: مستقبًال إرسائيل يف للوزارة رئيسني سيصبحان ممن اثنان املذبحة
الذي شامري وإسحق م) 1948 (1943 إىل الفرتة من يف اإلرغون قائد بيغن

شترين. ملنظمة كان القائد املساعد
غرق فقد الفلسطينيني(27). السكان عىل  مدمر وقع د) (خطة لتنفيذ كان
الساحلية، وهم وحيفا وعكا يافا مدن من واألطفال والنساء الرجال مئات
وتم األمان. بر حيث إىل تنقلهم قوارب عىل للحصول مذعورين  يتدافعون
الثالث ففي اليهودية املنترصة. األلوية بوساطة احلدود عرب اآلالف مئات طرد
ترومان الرئيس بعث فقد هدفها.  د) (خطة حققت  نيسان من والعرشين
هبا فسيعرتف هيودية،  دولة  أعلنت ما  إذا أنه فيها  يبلغه وايزمن  إىل برسالة
دعا سكرتري االنتداب، عمر يف األخري اليوم وهو أيار (14) ويف فوًرا. الرئيس
بالقدس. داود امللك فندق  يف مكتبه يف صحفي  مؤمتر إىل الربيطانية اإلدارة 
مفاتيح تعطي أن تنوي «وملن سأل: الذي الصحفيني أحد  سؤال عىل ورًدا
Khalidi ed.› احلصرية» حتت السكرتري: «سأضعها الضابط أجابه إدارتك؟»
ويف إرسائيل، دولة قيام عن اليشوف  أعلن اليوم  ذات ويف  .‹1992: 76

هبا. األمريكية املتحدة الواليات ترومان باعرتاف أمر احلال،

ة ْهَيْونِيَّ من الصِّ املرحلة الثالثة (3 ،3 ،2
1967-1948 م) ارسائيل  (دولة

قيام م) 1948) مايو أيار/ من عرش الرابع يف غوريون بن دافيد أعلن
النظامية من اجليوش العربية وحدات دخلت التايل، اليوم ويف إرسائيل. دولة
حوايل إىل عددها  ووصل فلسطني. إىل بإرسائيل املحيطة  العربية الدول من
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ْهَيْونِيَّة الصِّ القوات جماراة باستطاعتها يكن مل أنه  يرجح جندي (14000)
هنائي بشكل وأخضعت الدائر، الرصاع خالل من هيمنت التي املتفوقة 
سيطرت ارسائيل عىل عموم احلرب، هناية ويف لسلطتها. فلسطني من (%78)
من عدد هنالك وغزة. الضفة الغربية حتت االنتداب باستثناء الواقعة فلسطني

الفلسطينية(29). النكبة أبعاد قياس(28) خالهلا من يمكن التي الطرق

(1948 م) عام يف الفلسطينيني(30) الالجئني ترحيل (1 ،3 ،3 ،2
وطنهم عن املرحلني مشكلة بخلق أيًضا الفلسطينية النكبة حجم يقاس 
املقامة الدولة الواقعة يف املنطقة طردت من أو هربت منهم العظمى والغالبية
فلسطني، يف  املدنية املراكز معظم تفريغ تم استثناءات، وجود  مع حديًثا. 
املقيمني الفلسطينيني من اخلالية الفلسطينية والبلدات املدن  فعلًيا وتضم 
تفريغ تم ذلك، من وأكثر الصهاينة. إىل وموجوداهتم فيها، وآلت ممتلكاهتم
عريب  (156000) حوايل وبقي  وتدمريها. سكاهنا من  العربية القرى  مئات
وإن بإرسائيل. أصبحت تعرف التي املنطقة يف  وقراهم بلداهنم يف  فلسطيني
أماكن يف وأقاموا قراهم من إرسائيل طردوا عرب سكان من (%25) حوايل
مفهوم حقوقهم حسب (أو الداخل‘ ’الجئي إرسائيل، وأصبحوا أخرى يف
األشخاص عداد يف مشمولني غري وهم الغائبني‘) ’احلارضين بممتلكاهتم
إىل بـ(714,150 املرحلني العرب للفلسطينيني اإلمجايل العدد قدر املرحلني.
السكان الفلسطينيني، من إمجايل (%54) ما نسبته يشكل وهو (31)(744,150
دنم، ماليني ستة حوايل تم توزيع ذلك، من فلسطني. وأكثر عىل االنتداب أيام
احلركة اشرتهتا التي الفلسطينية األرايض إمجايل أضعاف أربعة حوايل : أي
بني عجل عىل تقسيمها وتم السابقة،  السبعني السنوات  خالل ْهَيْونِيَّة الصِّ

.‹Khalidi ed. 1992: xxxiii› القديمة واجلديدة اليهودية املستوطنات
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التدمري املادي للقرى (2 ،3 ،3 ،2
القرى ملئات املتعمد اإلرسائيليني  بتدمري الدويل املجتمع حيفل ال أن 
من بواحدة الحتفاظها  إرسائيل دولة تصميم ثناء عىل إال هو  ما الفلسطينية
تلك مواقع أو عن عدد مادة أي تنرش وقت قريب مل فحتى أرسارها املكنونة.
واقع يف كانت بأن فلسطني الزعم القائل عىل يبقي كلًيا تدمريها وإن القرى،
إىل الصحراء حولوا  الذين إليها اليهود دخول قبل مأهول غري بلًدا احلال
يشري إنام ضياعهم قصة رواية  يف  الفلسطينيني إخفاق إن غّناء(32). حدائق
«العجز سعيد أيًضا إدوارد يسميه أو كام حيلتهم. وقلة عجزهم مستوى إىل
وما م) 1948) عن راسخة تتوافر رواية فلسطينية ذلك مل وبنتيجة اجلامعي».

املهيمنة. حتدي الرواية اإلرسائيلية عىل قادرة بعد
بشكل سكاهنا من القرى تفريغ مئات م) تم 1948) عام حرب هناية مع
حوايل سوى يبق ومل بالبلدوزرات. هدمها  أو مساكنها نسف  وتم  كامل 
بتدمريها تقم مل إرسائيل عليها استولت التي املنطقة فلسطينية يف قرية (001)
حال، وعىل كل هذا. يومنا حتى قائمة ومازالت سكاهنا برتحيل قامت وال
عام منذ مصادرهتا تم وطنهم مل يغادروا أرايض أولئك الذين من (%80) فإن
Khalidi› حًرصا اليهود  الدولة مواطني ترصف حتت ووضعت م) 1948)
الشاملة الدراسة تقدم  .‹ed. 1992: xxxii; see Geraisy 1994: 50-1
و(طبوغرافية) إحصائية بمواد مزودة قرية كل تدمري اخلالدي عن هبا قام التي
وطرد قرية كل احتالل ظروف وكذلك واقتصادية، وأثرية وهندسية وتارخيية
هو تبقى Khalidi›. وكل ما ed. 1992: xviii-xix› ملا تبقى ووصف سكاهنا
إنام واألطفال، والنساء الرجال آالف مئات بمعاناة اعرتاف «إنه الذاكرة يف
Khalidi› «وشعورهم باالرتباط باألسالف اجلامعية لذاكرهتم بالوالء إيامءة هو

.‹ed. 1992: xvii, xxxiv
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األرقام هو أكثر اخلالدي يف دراسة ورد الذي مدمرة قرية (418) رقم إن
يف يف فلسطني العربية القرى لعدد اإلمجايل نصف الرقم إىل ويصل مصداقية،
وتسعون ثالث ثمة قرية، وأربعمئة عرشة بني الثامين ومن االنتداب(33). أثناء
أي: قرية، وتسعون كامًال تدمًريا تدمريها باملئة، تم سبعون أي: قرية، ومئتا
منها قرى  سبع نجت وقد واسًعا. تدمًريا تدمريها تم باملئة، وعرشون اثنان 
بمقدور يزال ال إرسائيليون. وبينام مستوطنون عليها استوىل التي عني كارم 
ما كل فإن القرى، تلك عىل  شواهد  بعض يرى أن  املالحظة رسيع الرحالة
عرب منظر ريفي من الدبش وحجارة مبعثرة هو «حجارة رئيس، بشكل تبقى،
املقدسة تدنيس األماكن ويعد (34)‹Khalidi ed. 1992: xvii, xxxiv› منيس»

خاصة(35). بصورة مشيًنا عمًال
(383150) حوايل ترحيل قرية (418) السكان وتدمري تفريغ عن نتج
ليصل املحيطة، القرى  من (6994) سكان حوايل ترحيل إىل إضافة مواطًنا
الرقم كان ولربام بالدهم. عن قروًيا مرّحًال (390144) إىل اإلمجايل العدد
اإلمجايل العدد وقدر .‹Khalidi ed. 1992: 581› الفعيل املستوى  دون
كان أيًضا رقم نسمة، وهو (254016) ِب املدن أهل من املرحلني للسكان
م) من 1948) عام حرب خلفته عىل ما عالوة الفعيل. العدد دون مستوى 
بعد املسح اخلالدي، وخيلص بدوي. (100000 إىل 70000) بني ترحيل ما

النكبة: أبعاد كشف به، إىل قام الذي
حركة قلب إىل يدعو ال الكتاب، هذا يف كام األحداث استعادة إن
قطع إىل دعوة  هي بل ْهَيْونِيَّة. الصِّ رشعية نزع إىل يدعو وال  التاريخ 
الفلسطيني.. مأساة الشعب أبعاد خلقت كانت التي قد السببية سلسلة
اإلنسانية، باملساعي ليكون مذكًرا املجلد، هذا جتميع تم الروحية هبذه
اآلخر بتدمري مصحوًبا يكون ما غالًبا لنفسه اإلنسان يعمله ما وأن 

.‹Khalidi ed. 1992: xxxiv›
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قد (1948 م) عام يف الفلسطينيني املرحلني أن يعتقدون كثريون زال ما
تطلب االستيطان اليهودي عىل أن دافع دليل وجود مع هذا طوًعا، هاجروا
يتوافر مل وإن حتى .‹Masalha 1992: passim› السكان األصليني معظم طرد
إرسائيل إرصار فإن الدعاوة، ملواجهة املذابح وعىل الطرد عمليات عىل دليل
وأكثر يتكشف(36). بدأ وطنهم إىل العودة يف للفلسطينيني السامح  عدم عىل
م) 1967) عام يف للمرحلني السامح أيًضا إرسائيل  رفض إن ذلك، من
هيودًيا للسكان اقتالًعا اقتضت جوهرها يف ْهَيْونِيَّة الصِّ إن القول يعزز بالعودة

األصليني. الفلسطينيني

(   - 1967) ْهَيْونِيَّة الصِّ من الرابعة املرحلة (4 ،3 ،2
الوشيك العريب العدوان بحجة ملرص اإلرسائيلية الوقائية الرضبة أطلقت
عام حزيران  (11-5) يف احلرب رشارة للدولة، الفعيل الوجود هيدد الذي
منها جيعل  بارز  هتديد حتت واقعة احلقيقة، يف  إرسائيل تكن مل م). 1967)
فعلتها عىل إرسائيل  إلقدام املرجح  التفسري إن الفناء. خلطر معرضة دولة
احلرب. فقد ستأيت به الذي املحقق االنتصار ثامر قطف يف يف نيتها املبيتة يكمن
أعينها نصب إرسائيل تضع أن عىل احلرب عشية آلون ييغال وزير الدولة أرص
see Finkelstein› إرسائيل» ألرض اإلقليمي «اإلنجاز  يف املركزية األهداف

.‹1995: 132-43
القدس فيها (بام الغربية الضفة عىل االستيالء اإلرسائييل االنتصار أنتج
من وسيناء وغزة سورية من اجلوالن ومرتفعات األردن،  من الرشقية)
عىل أقدمت عندما جلًيا ظهرت قد البعيدة اإلقليمية نياهتا وكانت مرص.
إىل يؤدي طريق لفتح بالقدس القديم املغاربة حي يف عربًيا (135) بيًتا تدمري
بموجبه حدود توسع قانون ومن خالل مترير حائط املبكى، أمام ساحة إقامة
اجلنوب ورام حلم يف بيت من القريبة القرى إليها تضم حيث الرشقية القدس
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األمم دانت وقد االحتالل. من قليلة أيام غضون والذي تم يف الشامل، يف اهللا
see Playfair› رشعي غري عمل أنه عىل الدول ذلك اإلجراء ومعظم املتحدة
بأكملها القدس بأن الكنيست أعلن عندما أكدته، لكن إرسائيل .‹1992: 1

إلرسائيل. األبدية» «العاصمة أن تكون جيب والرشقية‘ الغربية ’أي:
للجمعية العامة اخلاصة اخلامسة الطارئة اجللسة حقيقي يف إمجاع ثمة كان
قائمة كانت التي احلدود إىل  القوات انسحاب وجوب عىل املتحدة  لألمم
(242) رقم القرار األمن جملس وأقر م). 1967) عام حزيران من الرابع يف
اكتساب جواز «عدم فيه يؤكد م) 1967 ترشين الثاين والعرشين من (يف الثاين
ودائم عادل سالم أجل  من العمل إىل واحلاجة احلرب طريق عن األرايض 
املسلحة إىل: «انسحاب القوات ودعا بأمان» املنطقة دولة يف تعيش بموجبه كل
ما فهمت كل األطراف، األخري». النزاع تم احتالهلا يف من أراٍض اإلرسائيلية
املحتلة‘ ’األرايض من  بدًال املحددة غري حمتلة‘ أراض ’من أن إرسائيل، عدا
قيام بإمكانية  بينام تسمح املحتلة، األرايض كل من تنسحب أن منها  يتطلب
حزيران (1967 من اخلامس عىل السابقة طفيفة للحدود لتأويالت مسوغات
see Neff 1991: 17, for Lord Caradon, Dean Rusk, President Carter,› م)

.‹Reagan and Bush

من كل أكدت عندما م)   1971) عام يف  سلمي حل فرصة ضاعت
غونار املتحدة، لألمم اخلاص للمبعوث مستقل وبشكل واألردن مرص
تلتزم أن رشط إرسائيل، عىل سالم مع اتفاقية إىل للتوصل استعدادها يارنغ
فال حال، كل وعىل .(242) للقرار وفًقا املطلوب باالنسحاب األخرية
العامة تصويت اجلمعية يف انعكس الدويل الذي اإلمجاع وال األمريكي الضغط
ويف تنسحب. لكي إرسائيل يف زحزحة نجحا م) و1972 1971) عامي يف
1973) عام من متوز يف خاصة جلسة يف انعقد الذي األمن، جملس  جلسة
بقوة يشجب قرار لصالح امتناع عن التصويت ودون عضًوا (13) صوت م)
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لعدم البالغ قلقه عن عرب والذي لألرايض، املتواصل إرسائيل احتالل استمرار
الواليات وفد استخدم رئيس ذلك مع العام. لألمني اخلاص املمثل مع تعاوهنا
يف أمل لطمة آلخر بذلك موجًها القرار، عىل التصويت عند الفيتو حق املتحدة

حرب. نشوب خطر درء
قامت الغفران، يوم يف م) 1973) عام  األول ترشين  من السادس ويف
يف عمق اجليش وقواعد اإلرسائيلية املطارات باستهداف مرصية طائرة مئتي
اجلوالن. مرتفعات بمهامجة السورية اجلبهة قامت نفسه  الوقت ويف سيناء.
اهلجوم صد  تم فقد ذلك، ومع باهلجوم. اإلرسائيليون األمر، صدم أول يف 
وبقيام أول. ترشين (14) يف  سيناء ممرات باجتاه  املندفع  الشامل، املرصي
اجليش وبمحارصة السويس قناة غريب متقدم جرس رأس  بإنشاء إرسائيل
األول ترشين من والعرشين الثاين يف النار إلطالق وقف حدث املرصي،
أحدثت التي احلرب، بعد األول. ترشين (24) يف العمليات املعادية ووقف
العرب، كانت معنويات من ورفعت اإلرسائيليني، عند بالنفس الثقة يف رشًخا
يف (الصادر (338) رقم القرار مع (242) القرار بتطبيق املطالبة عودة إىل ثمة
.(242) القرار تنفيذ إىل م) الداعي األول 1973 ترشين من والعرشين الثاين
التحرير منظمة العربية بتسمية الدول قامت الرباط، يف قمة التالية، السنة ويف
منظمة وقام رئيس الفلسطيني) الوحيد للشعب الرشعي (املمثل الفلسطينية:
ترشين املتحدة يف األمم إىل له زيارة بأول عرفات يارس الفلسطينية التحرير

م). 1974) عام من الثاين

املحتلة األرايض 1) هتويد ،4 ،3 ،2
اجلامعية والعامة اخلاصة الفلسطينية املمتلكات عىل املنظم  االستيالء إن
منذ والتطورات  وغزة، الغربية للضفة اإلرسائييل االحتالل أعقب  الذي
اسرتاتيجية االستيطان يف إضافية مرحلة كانت احلرب بأن توحي احلني ذلك
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عام اإلرسائيلية منذ احلكومات كل واتبعت التوراتية‘. ’إرسائيل يف الصهيوين
فرتة احلكومات أثناء ويف العربية. عىل األرايض االستيالء سياسة م) 1967)
عىل االستيالء تم م)  1967-1977) عامي بني العمل حزب قادها  التي
الدولة سيطرة حتت  ووضعها الغربية الضفة ثلث وعىل الرشقية القدس

اليهودية.
التي الرئيسة االستيطانية املجموعة وهي إيمونيم،  غوش مجاعة بدأت
إرسائيل. وتصاعدت أرض كل يف باالستيطان م)   1974) عام يف تأسست
1977-) يف األعوام الليكود احلكومات التي تزعمها جميء التهويد مع عملية
دروبلس] ([خطة  معدل بشكل إيمونيم غوش هدف تبني وتم م).  1984
عملية خالل من التأكد، غرضها وكان للحكومة كسياسة (the Drobless Plan

see Aronson 1987:› يعود العريب لن اإلرشاف بأن هيودية شاملة، استيطانية
.‹Benvenisti 1984: W. Harris 1980

يف لبنان إرسائيل (2 ،4 ،3 ،2
أعطت الستينيات، هناية يف لبنان يف الفلسطينية املواقع  تعزيزات منذ
العمليات وكانت بعض املنطقة. الرشطي يف لعب دور يف احلق نفسها إرسائيل
عام يف بريوت مطار عىل وقع الذي كاهلجوم واستعراض، إثارة  طابع ذات 
م). 1978) عام يف جندي (20000) بحوايل لبنان جنوب م) وغزو 1968)
رقم املتحدة القرار لألمم جملس األمن عن صدر عام (1978 م) آذار 19 ويف
كل من وانسحاهبا فوًرا العسكرية عملياهتا وقف إىل الداعي إرسائيل (425)
إرسائيل، فانسحبت كارتر. الرئيس بتأييد حظي والذي اللبنانية، األرايض
حوايل عىل اإلرسائيلية احلدود خارج أمنية‘  ِب’منطقة احتفظت ولكنها
واإلرسائيليني املرصيني توقيع أضفى وقد اللبنانية. األرايض من (%10)
يف الفلسطيني الشعب رؤوس فوق من التي متت اتفاقات (كامب ديفيد) عىل
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االستيطان. سياسة عىل إحلاًحا م) 1978) أيلول
عىل االعتداء ذريعة حماولة مستخدمة م) 1982) يف عام لبنان قصف وبعد
1981) حزيران من الرابع آرغوف يف شلومو يف لندن السفري اإلرسائييل حياة
يف الفلسطينية  املواقع بقصف احلربية  والزوارق اإلرسائييل الطريان قام م)
املطالب (508) القرار األمن جملس أقر وقد الغربية. لبنان وبريوت جنوب 
ذلك وراء  من إرسائيل  هدف وكان اإلرسائيلية. العدوانية األعامل بوقف 
الفلسطينية التحرير منظمة قوة وكبح الفلسطينية القومية عىل املشاعر القضاء
القتىل أرقام وصلت .‹see MacBride 1983: 65; Shahak 1994: 18-19›
مستوى دون تكون أن وحيتمل (30203) إىل واجلرحى (17825) إىل 
بني واللبنانيني الفلسطينيني من املهجرين عدد وراوح احلقيقي. التقدير
إرسائيل، سلوك الدولية لتقيص اللجنة 800000). وخلصت (500000 و
MacBride 1983:› عدة أشكال يف احلرب  قوانني انتهكت إرسائيل أن إىل

.‹34-35, 34-35, 38, 40-42, 99, 108, et cetera

الوطنية‘ احلكومي ’الوحدة ائتالف (3 ،4 ،3 ،2
(1988-1984 م)   

بني والعمل) (الليكود الوطنية‘ ’الوحدة إئتالف حكومة  فرتة أثناء يف
عام ويف االستيطان.  برنامج يف تسارع حدث  م)  1984-88) األعوام
(%52) من أكثر عىل هيودية سيطرة األرايض مصادرة عن نتج م)  1988)
غزة قطاع من (%40) من أكثر أعلن ذلك، إىل إضافة الغربية.  الضفة  من
Matar 1992:› هيودية سيطرة حتت حًرصا تقع فهي هنا دولة‘ ومن ’أرض
عدد وصل .‹444-48; for a complete analysis, see Halabi 1985
عام حتى أوائل إىل (117) مستوطنة الغربية الضفة يف اليهودية املستوطنات
عليها. مستوىل أراض عىل سكاهنا (67000) بنيت عدد وجتاوز م) 1988)
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سكاهنا (100000) بلغ عدد سكنية مستوطنات هيودية ثامين إىل إضافة هذا
غزة قطاع ويف ضمت. التي رشقي القدس يف القالع عىل نمط شيدت نسمة،
(2500) سكاهنا  عدد هيودية، مستوطنة (14) إىل املستوطنات عدد وصل 
ربع السكان أن حوايل االستطالعات أظهرت التاريخ ذلك وحتى مستوطن.
أقسام أو أراضيهم من كل جردوا قد غزة وقطاع الضفة الغربية يف الفلسطينيني

.‹Matar 1992: 448› منها
صارت حتى الضفة الغربية يف املياه موارد تنمية تم م) 1967) عام ومنذ
إرسائيل ويف املحتلة األرايض يف اليهود، لصالح حرصي نحو وعىل فعلًيا
بحفر ميكوروت اليهودية املياه رشكة  قامت م)  1987) عام ويف نفسها.
يف مكعب مرت  مليون (42) حوايل تضخ  كانت عميقة  بئًرا  أربعني من أكثر 
املستوطنات عىل توزع لكي الغربية، الضفة يف اجلوفية املياه موارد من السنة
مكعب مليون مرت (20) فقط الفلسطينيون يضخ يف املقابل، حًرصا. اليهودية
بعض ويف م). 1967) عام قبل  موجودة كانت التي  الضحلة آبارهم من
التي الينابيع من بالقرب عميقة آبار بحفر ميكوروت قامت رشكة احلاالت،
وقدر واآلبار. الينابيع جفاف مما أدى إىل الفلسطينيون املزارعون يستخدمها
أي السنوية، احتياجاهتا ثلث م) 1967) عام قبل تضخ كانت إرسائيل أن
من هنا، الغربية. يف الضفة اجلوفية املياه مكعب من أحواض مرت بليون (1.8)
لتزويد وثانًيا، املناسبة، باملياه إرسائيل لتزويد أوًال، املياه، اإلرسائيليون يستغل
الفلسطينيون كان ذلك، غضون يف املحتلة. يف األرايض اليهودية املستعمرات
وانتعاشهم خريهم  أجل من هبم اخلاصة املائية مواردهم تنمية  من ممنوعني

.‹Matar 1992: 454› اإلقتصادي

4، 4) االنتفاضة ،3 ،2
كلمة فدخلت احلتمي، املقاومة بانفجار اإلرسائييل االحتالل تسبب 



212
االستيطاين واالستعامر املقدس الكتاب

كانون من الثامن يف اندلعت التي ’االنتفاضة‘ تدل الدويل. اخلطاب يف جديدة
صدمت وقد االحتالل. إلهناء الفلسطيني االنفجار عىل (1987 م) أول عام
وبعض الدويل إىل املجتمع الراهن املبذولة إلعادة الوضع اإلرسائيلية اجلهود
األرايض يف املسيحية، الكنائس تسييس إىل االنتفاضة وقادت اإلرسائيليني.
اخلارج ‹see Prior 1990, 1993, 1996› وأكسبت الفلسطينيني ويف املقدسة
الوطني املجلس  وأعلن اإلرسائييل. لالحتالل  وإدانة واسًعا دولًيا  تعاطًفا
1988) من ترشين الثاين عرش يف اخلامس فلسطني دولة قيام عن الفلسطيني
منظمة قبول إرسائيل. وأكد الرئيس عرفات دولة مع جنب إىل جنًبا تعيش م)
أجل من التفاوض  يف ورغبتها العنف ونبذ إرسائيل، الفلسطينية التحرير

املتحدة. األمم قرارات أساس عىل تسوية سلمية تقوم

السلمية العملية (5 ،4 ،3 ،2
من مرجوة نتائج توقع من الفلسطينيني عند العارم بالفرح الشعور حتول
من حالة توليد إىل (1991 م) عام الثاين ترشين  يف عقد الذي مدريد مؤمتر
عند فلسطيني فعيل أمل ثمة يكن (1993 م) مل آب وحتى لذلك اإلحباط،
هذه يف بالعمل أقوم كنت وعندما تقدم.  أي  إحراز يف الناس  من كبري عدد
-52 احلساب/ (عملية لبنان واملتواصل عىل املنظم القصف أرغم الدراسة،
وتسبب يف شامًال، عىل الرحيل مهجر (400000) حوايل 1993 م) متوز 13
يف جسيمة أرضار وقوع معظمهم من املدنيني وإىل شخًصا حوايل (130) مقتل
أثًرا الوحيش اإلرسائييل القصف ترك كام األقل. عىل وقرية بلدة (55) منازل
املنقسم اللبناين الشعب أبناء بني الوطنية الوحدة عرى توثيق يف مسبوق غري
كان النهاية ويف  م)(37). 1975) عام يف األهلية  احلرب بداية منذ  نفسه  عىل
بأن تقيض ترعاها أمريكا مكتوبة غري تفاهم تسوية عىل توافق أن إرسائيل عىل
ويف إرسائيل. شامل عىل صواريخ (الكاتيوشا) عن إطالق اهللا حزب يتوقف
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وإيوائهم، املرحلني رعاية اهللا دور رئيس يف حلزب كان األسبوع ذلك خالل
الوحيد ضد الفاعل املقاوم بصفته اللبنانيني أوساط مكانته يف نمو إىل أدى مما

إرسائيل.
عملية يف تقدم أي إىل واالفتقار اإلحباط من شهًرا (22) مرور وبعد
من العارشة اجلولة  بمقاطعة الفلسطينيون  املفاوضون  هدد مدريد سالم
ومع واشنطن، يف م) 1993) عام من أيلول أوائل املحادثات املقرر عقدها يف
وفده أقنع أنه إال الرسي، أوسلو مسار بنجاح تامة عىل دراية كان أن عرفات
جولة للمشاركة يف استعداًدا بل العودة املفاوضات، مقاطعة بعدم املفاوض
لكنه العملية،  من أمل بخيبة أصيب أنه املفاوضني أحد يل أكد فقد أخرى.
تسبق حتضريية، اجتامعات لعقد إىل عامن للذهاب أي وقت ويف مستعًدا كان
الرسية بني االتصاالت  أوحت شهر آب هناية ويف واشنطن. إىل الوفد سفر
تسوية بأن األخرى األوربية واملدن أوسلو يف والفلسطينيني اإلرسائيليني 
قدمت حيث ثامرها، أول وأرحيا غزة اتفاقية كانت وقد ستحدث. تارخيية 
الثالثة السنة وبعد سنوات، مخس مدهتا انتقالية لفرتة ذاتًيا حكًام للفلسطينيني
واملستوطنات ومصري القدس مستقبل فيها بام الدائم، الوضع مناقشات ستبدأ

املرحلني. الفلسطينيني
هناية يضعا «ألن الطرفني استعداد عىل املبادئ) (إعالن أوسلو اتفاقية نصت
املشرتكة الرشعية والسياسية بحقوقهام واعرتافهام والرصاع املواجهة من لعقود
ومن املشرتكني والكرامة واألمن املشرتك السلمي العيش أجل من يكافحا وأن
من تارخيية  مصاحلة إىل والتوصل وشاملة ودائمة عادلة سلمية  تسوية أجل
الوزراء رئيس بني املصافحة وعدت وقد عليها». متفق سياسية عملية خالل
حديقة يف م) 1993) عام أيلول من الثالث عرش عرفات يف والرئيس رابني
يف كلنتن بالرئيس رابني الوزراء رئيس عن اجتامع جديدة. ونتج األبيض ببداية
االقتصادية والتقنية والعسكرية اهلبات يف سخاء الثاين ترشين من عرش الثاين
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النوعي إرسائيل أمن عىل باحلفاظ  الراسخ  أمريكا  «تعهد الرئيس  جتديد مع 
وتعزيزه».

يف أرحيا غزة من موعد االنسحاب مواجهة استحقاق تسبب اإلخفاق يف
جادة إرسائيل كانت إذا ما حول التساؤل إثارة أول يف كانون من عرش الثالث
املصلني من (29) بحياة أودت التي اخلليل مذبحة إن السلمية.  نواياها يف
نعش يف يدق مسامر آخر ستكون أهنا بدا م) 1994) شباط (25) يف املسلمني
الفدائية اهلجامت خالل من نيسان أوائل يف األمور واستفحلت أوسلو. اتفاقية
واخلضرية. العفولة يف  محاس حركة يف القسام الدين عز كتائب  شنتها التي
اتفاقية عىل التوقيع أيار من الرابع شهد املطولة، املفاوضات شهور من وبعد
ثمة وكان وأرحيا. يف غزة الفلسطيني الذايت صفحة عن احلكم (450) يف تقع
متوز. من يف األول إىل غزة رفح يارس عرفات معرب عندما َعَرب االبتهاج بعض

احلاخامات ودعا كبري وتتوسع. تنمو السالم لعملية الدينية املعارضة كانت
يتلقوهنا قد أوامر ألية يمتثلوا ال أن غورين اجلنود شلومو السابق، اإلرسائييل
احلاخام شلومو عىل القبض ألقي وقد املحتلة. األرايض يف املستوطنات إلزالة
التي (2 (أوسلو اتفاقية عىل استفتاء بإجراء يطالبون مستوطن مئة مع تيسكني
واحد، صوت بفارق م) 1995) عام األول ترشين يف الكنيست صوت عليها
لندن يف اإلرسائيلية السفارة خارج أقيم لرابني معاٍد  مجاهريي مهرجان ويف
يف الكبري الكنيست اليهودي م) وصف رئيس 1995) آب عام من التاسع يوم

نازية». هيودية «حكومة يرتأس بأنه رابني القدس
إرسائيل عىل م) كان 1995 أيلول 24-28) املوقعة يف طابا التفاقية طبًقا
الغربية الضفة مساحة من (%4) تشكل  بلدات  ست من قواهتا نرش إعادة
اإلرشاف الفلسطينية السلطة ومنحت فلسـطيني. (250000) ويسكنها
يف الضفة قرية (440) عىل العام‘ ’النظام مسؤولية عىل اخلليل وتويل اجلزئي
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جمموع من  (%68) فيها الفلسطينيني السكان  نسبة تشكل  التي  الغربية،
بحقها إرسائيل  وحتتفظ الغربية. الضفة أرايض من  (%23) وتشغل السكان
اتفاقية أعطت فقد إذن، الغربية. الضفة أرايض من (%73) عىل اإلرشاف يف
األرض من (%4) الفعيل عىل اإلرشاف يف احلق الفلسطينية السلطة (2 (أوسلو
الضفة يف من السكان الفلسطينيني (%98) عىل حمدودة إدارية ومسؤولية فقط

الغربية.
و’استسالم ’كارثة‘ بأهنا املنشقون وصفها التي االتفاقية  وعكست
والفعيل والعجز السيايس املتفاوضة، األطراف بني التكافؤ لعدم بالتفاوض‘
احلكم كان إن رؤية علينا زال وال مالًيا. الفلسطينية واملفلسة التحرير ملنظمة
جديد لعهد حقيقية «بداية يدشن سوف اإلتفاقية تعرضه الذي الوظيفي الذايت
عرفات. وعد كام بلده» يف سيًدا حًرا العيش الفلسطيني الشعب فيه يستطيع
بعض مع يتساوى إرسائيل أعادته ما فإن  متواضًعا، كان جرى  ما أن  ومع 
إعادة عملية بدأت فقد  الكربى. إرسائيل يف  املخفف الصهيوين  احللم من
رابني الوزراء رئيس اغتيال أول. ولكن (25) ترشين  جنني يف من االنتشار
وحزًنا قد أحدث صدمة ثاين ترشين من الرابع يف قومي متدين هيودي عىل يد
املستوطنني خاصة آخرين، عند وإبتهاًجا اإلرسائيليني، معظم عند شديدين 
وتوىل الشوارع(38). يف منهم بعض رقص حيث املختلفة، الدينية  والفصائل

القيادة. برييز شمعون
وبيت وقلقيلية ونابلس طولكرم من اإلرسائييل اجليش انتشار إعادة بعد
كل عرفات  الرئيس زار  م) 1995) عام من األول كانون  يف اهللا ورام حلم
وأسوارها القدس «منارات السالم  «نفق»  هناية  يف تقف  أن واعًدا مدينة، 
املسيح عيسى رأس «مسقط بأهنا وصفها التي حلم، بيت ويف وكنائسها».
قارن وقد التقليدي. الليل  منتصف قداس رشف ضيف وكان الفلسطيني»
اخلطاب بن عمر عرفات باخلليفة األول ديودورس األرثوذكس الروم مطران
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املسيحيني يف أن تعهد بحامية بعد القدس» «مفاتيح السابع، الذي تسلم القرن يف
الصفحة الثامنة عىل تقريًرا ‹القدس› صحيفة حمرري أحد نرشه والذي املدينة،

عرفات. رشطة قبل من أيام ستة حجزه ملدة مما تسبب يف
كانون من العرشين يف انتظارها طال التي الفلسطينية جرت االنتخابات
من وكان الرافضة. الفلسطينية األطراف مشاركة دون (1969 م) عام الثاين
بام الغربية يف الضفة االنتخاب هلم ممن حيق (%68) نسبته ما مشاركة املتوقع
(%40) إىل وصلت بأصواهتم أدلوا من نسبة  أن إال الرشقية، القدس فيها
الناخبني من (%90) وأقام اإلرسائيلية، التهديدات سياسة  بسبب  فحسب
وفاز الديمقراطية. بالعملية املشاركة الفلسطينيني يف رغبة عىل الدليل غزة يف
عىل (فتح) حزبه حصل بينام الرئاسية، االنتخابات يف بنسبة (%88) عرفات
’الترشيعي‘. املجلس أعضاء جمموع مقعًدا هي (88) أصل من مقعًدا مخسني
عرفات قائمة  عىل حمتجني وقفوا ممن فتح  من  عضًوا (16) أيضا وانتخب
نتج العنف. فقد أدى إىل باالنتخابات واالبتهاج بالغبطة الشعور إن الرسمية.
(والتي القدس وسط يف ركاب حافلة استهدفت انتحارية تفجري عملية عن
ويف شباط) 25 يف ركاب فلسطينيون، بينهم قتيًال من وعرشين أربعة خّلفت
السالم. فرضت عملية تعطيل إىل تؤدي قد الذعر من حالة خلق أخرى أماكن
املرة هذه مدعمة املحتلة، املناطق عىل جًدا قاسية مجاعية  عقوبات إرسائيل
أكد الغربية الضفة وقرى ملدن الداخيل‘ ’اإلغالق إن الفلسطينية.  بالرشطة
ما يف املحليني  للمواطنني زرب جمرد  كان (2 (أوسلو بأن الكثريين خماوف
يف يسمى وما كان (Bantustans (بانتوستانس/ إفريقية يف جنوب يسمى كان

.(aldeias) أو (congregaciones) الالتينية أمريكا
يف ذروته الشاملية، وبلغ إرسائيل حدود عىل لبنان جنوب يف تفجر العنف
الوزراء أطلقها رئيس التي الغضب) (عناقيد  عملية خالل من نيسان (11)
عرش ستة دام الذي والبحري والربي اجلوي الوحيش القصف وتسبب برييز.
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إىل أدت مأساوية حالة وخلق لبنانًيا، مدنًيا (150) من أكثر مقتل يف يوًما
املدنية للحياة التحتية البنية  يف دماًرا وأحدث  مواطن، مليون نصف ترحيل
بحزب خاصة أهداف اجلراحية‘ عىل ’الرضبات عن ونتج لبنان. يف جنوب 
للكتيبة قيادي مركز يف وحشية هجامت الذكية‘شن ’القذائف  بوساطة اهللا
احلدود كل نيسان) والتي جتاوزت يف قانا (18 املتحدة لألمم التابعة الفيجية
الغرب(39). إلرسائيل يف املوالني أولئك عند حتى احتامله، ال يمكن وبشكل
ملعاهدة انتهاك هو مدنية أهداف ضد األساس اإلرسائييل املوجه يف اهلجوم إن
حماكم إىل احلرب جرائم مرتكبو بمقتضاها يقدم والتي م) 1949) لعام جنيف
عميتال هيوذا احلاخام نعت وقد اإلنسانية(40). ضد وجرائم  احلرب جرائم
The Jewish› الرب السم تدنيس  أنه عىل قانا يف القتل برييز حكومة عضو 
الوحشية القتل عملية أثبتت حال، أي وعىل .‹03.05.1996/1 Chronicle

ارتكب أنه للسالم نوبل جائزة عىل احلائز نفذها التي اللبنانيني املدنيني بحق
كبًريا. سيايس تقدير سوء

املجتمع يف املختلفة  الفصائل بني حلمة إىل الغضب  عناقيد عملية أدت
الذي اليوم بمجيء وعجلت إرسائيل ضد األهداف يف  وحدة واىل اللبناين
جنوب من فيه وتنسحب (425) رقم املتحدة األمم بقرار إرسائيل فيه ستلتزم
كلنتون ووزير الرئيس من إرسائيل تلقته الذي النزيه غري وكشف الدعم لبنان.
الدويل اكرتاثها بالقانون وعدم األمريكية اإلدارة حقيقة عن كرستفر اخلارجية
وعندما للخطر،  معرضة اخلارجية سياستها تكون عندما املتحرض والسلوك
قضية خيدم مل لبنان عىل اإلغارة إن  األفق. يف الرئاسية االنتخابات تلوح
األصوات من جًدا قليل بفارق نتنياهو بنيامني فهزمه  برييز.  الوزراء رئيس
الرئيس فقد انتخب حال كل وعىل أيار. (29) جرت يف التي االنتخابات يف

الثانية. للمرة كلنتون
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القضايا تتناول أن هلا واملخطط والفلسطينيني، إرسائيل بني إن املفاوضات
واالستجابة شاملة سلمية تسوية إىل  تؤدي أن فيها يفرتض والتي  اجلوهرية 
حقوق اإلنسان، واتفاقيات الدويل القانون بقواعد وااللتزام العدالة ملتطلبات
املتفاوضون الرشكاء ويتمتع املتوازنة. غري السياسية القوة لواقع ختضع سوف
بقرارات إرسائيل تلتزم أن املحتمل غري ومن  متكافئة. غري مساومة بعالقة
مؤمترات أقرهتا التي  الفلسطيني الشعب  حقوق  حترتم وأن املتحدة األمم
املغامرة أحلقته املؤسس الذي الظلم القرارات. إن هبذه وحتتفظ اإلنسان حقوق
هذه يف األقل عىل يمحى لن األصيل الفلسطيني العريب بالشعب ْهَيْونِيَّة  الصِّ
عن إنجازها ْهَيْونِيَّة الصِّ ترتاجع أن يتطلب للمشكلة عادًال حًال وأن املرحلة.
بالعودة ترحيلهم الذين تم للفلسطينيني السامح بام فيه عقيدهتا، عن والتخيل
ومن غري املحتمل أن الدويل. القانون وفق املناسب بتعويضهم أو بيوهتم إىل
وأن بالفلسطينيني، ْهَيْونِيَّة الصِّ أحلقته الذي بالظلم إرسائيل دولة تعرتف
حٌل هناك سيكون املناسبة. التعويضات هلم تقدم وأن الغفران منهم تلتمس
أن فعليها العدالة أما املعنية.  األطراف  بني وسط تسوية حل عىل قائم عميل

آخر. يوًما تنتظر

الديني البعد (5 ،3 ،2
اخلليل اإلبراهيمي يف يف اجلامع املصلني مسلًام من (29) قتل إن جريمة
هيودي واغتيال م)(41) 1994 شباط 25) متدين هيودي مستوطن التي نفذها
قام أنه أعلن الذي م) 1995 الثاين ترشين 4) رابني الوزراء رئيَس متدين 
يغال إن  للصهيونية. الديني البعد  عىل  الضوء يسلط إنام الرب، باسم بعمله
للتوراة العليا الدراسات معهد كان طالًبا يف متطرف، ابن حاخام وهو عامري،
التي الكتب بني القومي، ومن الديني احلزب أنشأها التي يف جامعة بار إيالن
اشرتك رابني، غولدشتاين. وقبل اغتيال عىل يثني كتاب غرفته عليها يف عثر
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رابني فيه شّبه للمعارضة سيايس مهرجان  يف نتنياهو بنيامني الليكود زعيم
شدد خائن. رابني هاتفني: املتظاهرون فرصخ هبتلر، ساخر هجائي بأسلوب
مونيس/ من  تندلر موشيه املثال، سبيل عىل ومنهم، احلاخامات من  عدد 
األرايض من بوصة عن التنازل عىل عدم بروكلن من هشت وأبراهم نيويورك
يقتل. أن جيب األرض يعيد هيودي زعيم أي أن ِهشت وأضاف (كذا!) املحتلة
تقاليد يف خاصة باألرض تأويالت من تستمد اآلراء تلك مثل أن نرى وسوف

الكتاب املقدس.
جيل كل يناسب بعده، من ونسله [التوراة] إلبراهيم باألرض إن الوعد
اليومي الصالة كتاب يف يومًيا لبس دون يتضح والذي اليهود أجيال من
تدرجيًيا الشتات يف ’صهيون‘ كلمة أصبحت ذلك ومع اليهود. السيدور عند
غري احلاخامات اكتشف «فقد للنقل: وقابلة ميتافيزيقية، متزايد، وبشكل
طريق وعن وهكذا، للنقل. قابلة أن فلسطني دولتهم، بسقوط حتى اآلهبني
إرسائيل وإن يف فلسطني إىل استنباط بأن تعيش توصلوا من املؤسسات، شبكة

.‹Zangwill 1937: 3-4› فلسطني» يف إرسائيل تعيش أن ذلك تعذر
هي اليهودية الصوفية القبالة تقاليد يف واإلله والتوراة فلسطني أرض إن
بالفصل القبول جعلت واألرض بني الناس فالوحدة الروحانية واحد. يشء

.‹see Schweid 1987: 539› األزل حتى أمًرا طبيعًيا بينهام املادي
مواطنتهم مكان  وعدوا احلرية اليهود أولئك اختار املعارصة،  الفرتة يف
ورفضوا الشامل، للتحرير رمًزا  آبائهم أرض صهيون  عدت التي بالطريقة
كل عىل املتطرفة األقلية األرثوذكسية ورفضت هيودية. تأسيس سيادة إعادة
املسيح. جميء حتى للسبي املؤقتة الطبيعة بفكرة احتفظت لكنها التحرير، حال
لكنهم لليهود، املساواة والتحرير يف طموحهم فتمثل جانبهم، الصهاينة من أما
أو أوغندة هيودية يف دولة إطار من خالل إال يتحقق ذلك لن أرصوا عىل أن
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Laquer 1972: 157-58,› بريوبيجان األرجنتني أو يف أو يف سيناء شاميل يف
صهيون. يف األفضل من 28-427› أو

فالعالقة امليعاد، أرض  يف للصالة  مطالبة اليهود› ‹دولة يف تكن  مل وبينام
للصندوق العربية التسمية يف انعكست والديني العلامين الدافع بني الرمزية
الصلوات أداء وبعد (السيدور) اليومية الصبح صالة ففي اليهودي. القومي
اخلالص ذاكرة تنشط  (10-1 :31 اخلروج سفر (من التالوة فإن األولية
يف أنفسهم بأن يعدوا والسامعني القراء مجيع التالوة وتدعو مرص. من باخلروج

التحرير: إىل من العبودية رحلة
الرب أدخلكم فإذا مرص من أرض خترجون أبيب، أنتم شهر يف اليوم،
أن حلف التي واجلوبيني واألموريني واحلثيني الكنعانيني أرض هيوه
(التشديد مرص من أخرجكم هيوه بيد قديرة الرب ألن آلبائكم يعطيها

.(9-4 :13 (اخلروج مضاف)

وتتواىل التالوة:
وآلبائكم، لكم حلف كام كنعان، أرض هيوه الرب أدخلكم  وإذا
قديرة أخرجنا بيد فاتِح َرَحٍم. أول ليهوه كل فخصصوا وأعطاها لكم،
من الذكور للرب أذبح  أنا ولذلك العبودية دار من  مرص، من الرب
عىل عصابة أو أيديكم عىل كالوشم  ذلك فيكون  َرَحٍم، فاتِح  كل 
:13 (اخلروج مرص من أخرجنا قديرة بيد ’هيوه‘ الرب ألن جبينكم

.(11-16

:6 (العدد الكهنوتية والربكات التوراة دراسة عن الناجتة الربكات وتتابع
‹<بءبء شبعيت> البابيل التلمود من النص الثاين يف نقرأ بعدئٍذ، .(24-26

:‹b. Šab. 127a /
هذا يف ثامرها  اإلنسان يقطف التي اخللقية القواعد هي هذه 
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يمسها أن  دون له تبقى التي الرئيسة ’الثمرة‘ لكن العامل 
التكريم فهي اآلخر العامل يف  (ha-keren kayemet lô) أحد
إىل املبكر واحلضور بلطف، والتعامل واألم لألب الواجب 
املريض، وزيارة الضيافة، وكرم ومساًء، صباًحا الدرس مكان
واالستغراق امليت، العروس، ومواكبة جنازة بأعباء والنهوض
دراسة وأما وأخيه اإلنسان  بني  السالم وحتقيق الصالة، يف

ذكر. مجيع ما مع فتتساوى التوراة
ليزرائيل/ كايمت (كريين القومي اليهودي االسم العربي للصندوق إن
من للخالص املؤسسة يف األسطورة احلياة يبعث (Keren Kayemet L’Yisrael

استجار فقد آخرين.  بسكان املأهولة املوعودة، األرض إىل  والدخول مرص 
تقابل شكر،  كإيامءة السخية التقدمة ليجعل  اليهود لدى القربانية بالروح
ليهوه، تقدم الطقسية القرابني كانت فلام املوايش. من البكر املولود تقدمة
كواحدة القومي اليهودي، الصندوق املعارصة إىل القرابني تقدمة تكون فعليه
إىل استحقاق باإلضافة التي األخرى، الوصايا تساير التي التضحية أعامل من
اليوم عليها يف يكافأ سوف الفائدة) تراكم خالل (من احلياة هذه يف العائدات

اآلخر.
الصعوبات طغت لكن خاوًية، أرًضا تعد املبكرة املراحل يف فلسطني كانت
خاوية أرض وجود أكدت عدم اهلجرة التي من األوىل املوجة مع السطح عىل
التاسع القرن عند منتصف  مليون نصف عددهم تزايد وبلغ يف  سكاهنا وأن
ألرض قانون تنفيذ فإن ذلك مع  .‹J. Abu-Lughod 1987: 140› عرش
باسم األرض كل تسجيل  بوجوب  يقيض والذي م) 1858) لعام العثامين
وكان الغائبون، املالك يقوم هبا إىل عملية تالعب أدى فردي، بشكل املالكني
بعض األرض، ويف يف يعملون الذين الفالحني عند شعور بامللكية قد تكون
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عندما فقط باملخاطر املحفوف ووضعهم حالتهم من هؤالء حتقق احلاالت،
.‹see Khalidi 1988: 211-24› علمهم دون اليهود ’أراضيهم‘ إىل بيعت
مع اهلجرة تزايد مع وخاصة  السعر  عالية  األرض  كانت ذلك، من  وأكثر
التاج أو السلطان (مثًال، آخر لشخص مملوكة كانت  القاحلة األرايض أن 
الكتاب عىل القائم املشكلة وحلها احلال يف زانغويل أدرك الحًقا). الربيطاين

املقدس:
ال يرغب برصه عنها، مع أنه حيول أن الصهيوين يتجرأ ال صعوبة هنالك
هي من معنى، حتمله الكلمة ما وبكل فلسطني إن مواجهتها. كثًريا يف
لطرد القبائل إما مستعدين نكون أن اآلن علينا سكاهنا. إًذا ملك اآلن
مشكلة نواجه أن أو أجدادنا، فعل  كام  السيف بحد  لألرض املالكة
طوال ومتعودون حممديون معظمهم غرباء سكان من الكبرية األعداد

.‹in April 1905, 1937: 201› عىل احتقارنا عدة قرون

العرب، عند السيايس اإلدراك مع بدايات توافقت اليهودية اهلجرة أن بام
إطار يف ضيق نطاق عىل نقاش  هناك وكان مصالح. رصاع  قيام  من  بد فال
مسبًقا مأهولة فلسطني إىل يف الذهاب اليهود حق حول السياسية ْهَيْونِيَّة الصِّ
كاحلق التارخيي أمور أن تنصب النقاشات عىل املرء يتوقع إن حيث بالسكان.
باحلق املطالبة  بإشهار  يكتفي اخلطاب وكان الديني، احلق أو املعنوي واحلق

حًقا. تؤسس احلاجة أن عىل فرضية حسًيا، مدركة (قومية) حاجة إىل استناًدا
هل ستكون بالنوعية. تعنى التي الضاغطة بعض األسئلة ثمة كان بعدئٍذ
تطبيق خالهلا  من يتم مقدسة  أرًضا تكون أو علامين لشعب موطًنا الدولة
أدوات واستخدام الساموية املبادرة  توقع  جيوز  هل اليهودية؟ الرشيعة تنفيذ
دوًما هنالك كان باآلخرة اليهودي اإليامن إطار يف قومي؟ وطن قيام علامنية يف
وتلك التي تتم مبادرة ساموية خالل من اخلالص يف الطموح بني معني توتر
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اخلالص يكون من أن هنالك خطر وكان البرشي. التدخل بوساطة بتسهيل
عن كامل تغريب إىل سيؤدي سياسًيا وطموًحا األصل يف علامنًيا الذايت،
الدائر املكثف اجلدل موضوع العلامين-املقدس هو التوتر إن الدينية. التقاليد

األيام. إرسائيل هذه يف

‹الكتاب› والتأويالت السياسية التمسك بحرفية (1 ،5 ،3 ،2
لعبته الذي الصهيوين املرشوع لدور دقيق تقويم وضع الصعب  من
السياسية ْهَيْونِيَّة فالصِّ ِب‹الكتاب›.  واملستجري اليهودية الالهوتية النظرية
تعارضها كانت بل البداية فقط منذ  املؤسسة الدينية من مدعومة تكن غري مل
موقفها يف تغيري مفاجئ إىل أدت سنرى كام الالهوتية املتطرفة فالنظرية بقسوة.
السياق هذا يف العلامنية. السياسية ْهَيْونِيَّة الصِّ مع مشرتكة قضية وخلقت
املِْشنا يف الواردة وتفسرياته ‹الكتاب› بتقاليد االستجارة زّودت اجلديد،
العلامنية ْهَيْونِيَّة الصِّ اليهودي، الالهوت نطاق يف آخر مكان أي ويف والتلمود
عن طريق تقاليد أقدم األرض االستيطان يف جتذير عىل بأساس الهويت قادر

واالستعامر. األوربية من القومية بكثري
اليهودية لألرثوذكسية  هذا اجلوهري التفسري إعادة يف البارز الرمز كان
راف باختصار أو راف َهـ كوك يتسحاق  أفرام  احلاخام هو الكالسيكية
فلسطني. يف أشكنازي حاخامات كبري سيصبح أول الذي م) 1865-1935)
وبعض وكاليرش السابقني ألكاالي احلاخامني باستثناء شاقة، إذ مهمته كانت
شمويل أمثال صهيون) (أحباء حلركة الديني اجلناح داخل الالحقة األصوات
‹Avineri 1981: 187› باينس ميشال وهييل راينيز ويتسحاق موهلفر
وعىل فعًال.  للصهيونية معارضة واإلصالحية االرثوذكسية  اليهودية كانت
وهم بتقوى ‹الكتاب› قراءة إىل تدعو  حركة  املتقون كان اخلصوص، وجه
الذين للعلامنيني املعارضني فلسطني، أشد يف مستوطنة هيودية أنشأ من أقدم
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للشعب العلامين التحرير مبارشهتم إبان ومنظم مربمج بشكل التوراة انتهكوا
الطفيلّيني من مجاعة هم الوافدين الصهاينة بنظر املتقني حركة  إن اليهودي.
راف أبداه الذي التسامح أدى اليهودي. رؤية االنعتاق عن املتعامني املنحطني
إطالق إىل التقليدية، املقدسات من حرمة سخروا الذين العلامنيني مع كوك
Ben Zion Bokser, in› البارزين احلاخامات من عدد قبل من الشتائم من كيل
اجلديدة العلامنية الناشطة السياسية احلركة نبيذ صّب إن .‹Kook 1979: 10
حمفوًفا نشاًطا سيكون األرثوذكسية لليهودية العتيقة الزجاجات يف للصهيونية

باملخاطر.
احلنني لتكامل منظمة حماولة مربجمة أول كوك راف وتعاليم كتابات قدمت
العلامنية العرصية العملية املامرسة مع األرض إىل املؤثر التقليدي الديني
قومية صهيونية والدة أدى إىل ما كفاحي للصهيونية، وهو عىل نحو والناشطة
اليهودية التقاليد تكامل استثنائية يف إمكانية راف كوك وأظهر شاملة(42). دينية
بحثه مع وليتامشى  اجلديد. وتكريس القديم جتديد إىل  ودعا ككل.  املتعددة
العلامنية ْهَيْونِيَّة الصِّ يف رأى هيودية، عقيدة كل  يف  املقدسة‘ ’الومضات عن
لإلنسانية بل لليهود ليس واإلعادة املسيحاين الفداء  لتأخري اهللا  يد يف أداة
جتاهل تم لقد  واحدة. وروًحا واحًدا جسًدا كان البرشي اجلنس بكاملها.
املستحيل مريديه: «ومن قبل لفائية راف عىل نطاق واسع من النقدي اجلانب
يشء كل يشء،وكل يسطع مع اهللا نور فيض ألن خملوق كل حمبته ال تشمل أن
‘The› (5 :33 األرض» (املزمور متتلئ هيوه رمحة «ومن هيوه‘ لطف ينم عن
البرشية تاريخ كان .‹›‹Moral rinciples: Love’, Kook 1979: 135, par. 3
حتى العيل القدير: الساموي ململكة باجتاه الكامل حمالة ال نشوئًيا يتطور قاطًبة
يشء كل بأن اهللا بداهة كانت ذلك وبمثل مقدسة. ومضات حيمل العلامين إن

اإلهلي. البعد إنه اجلوهرة، داخلها قرشة يف
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أرض قدماه وطئت بحامس عندما الدينية نظرته مل تستقبل حال، كل عىل
املتطرفة وىل زمن الديانة الصهاينة، الرواد تفكري ففي م). 1904) فلسطني عام
املؤسسة املتطرفة ’األرثوذكسية‘ تفكري ثّبت بينام غيتو يف املغلقة ’األرثوذكسية‘
«إهنم السامء: إىل تنظر أن وفاهتا الرتاب عىل نظرها العلامنية  ْهَيْونِيَّة الصِّ
هو ما كل  انتشار حيجب  واملجد القوة عىل تركيزهم إن اهللا. ذكر يرفضون
اعتمد كوك، راف إىل بالنسبة .‹Yaron 1991: 216› وساموي» مقدس 
األرثوذكسية األقلية عىل وليس اليهودي الشعب جمموع الساموي عىل التدبري
للثورة املبدعني الّرواد  عند أوجها الساموية يف القوة كانت زمنه يف وحدها.
املؤسسة فكر يف هرطقة العلامنية طوياويتهم  كانت  فإذا العلامنية.  ْهَيْونِيَّة  الصِّ

للتجديد. مصدًرا مّثلت كوك لدى فإهنا األرثوذكسية،
ْهَيْونِيَّة الصِّ العصبية ومن األرثوذكسية من تركيبة راف كوك هيودية كانت
أتباعه. نفسها عند تعّرب عن مل عن قيم التنوير دفاعه أن مع التنوير، ليربالية ومن
اليهودي لرغبة  تستجيب لن  وحدها والقومية  األرثوذكسية،  نضبت لقد
من بقطاع األفق الضيق، أصحاب مجيع مثل تقبل، هي إذ حني، إىل الشديدة
وسيلة كانت بل ْهَيْونِيَّة عقيدة مبتكرة الصِّ تكن مل الكل. بدًال من احلياة حقائق
زمن يتم اختزال وبذلك تنفيذ الرشيعة باالستيطان بغرض قديمة غاية لتحقيق
هيودي لكل ملّحة فورية حاجة صهيون إىل فالعودة اخلالص الساموي. انتظار
التي ستقع املخلص املسيح عودة تستند إىل مسيحانية فرضية حمض وليست
عىل القائمة الدنيوية أورشليم كانت لقد مناسًبا. الرب يراه الذي الوقت يف
الرؤى ذات الساموية وليست أورشليم اهتامم راف، أثارت هي التي األرض

النبوية.
مصدر ذا واألرض  الشعب بني لديه الربط كان كوك، راف خيص فيام
عالقني ثابتني والروح يظالن القلب الراسخة، الداخلية طبيعتنا  ساموي:’إن
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أجل من عنه يستغنى ال  أساًسا تشكل إرسائيل أرض إن املقدسة. باألرض
وتزدهر لن تنمو وحياة هيودية أصيلة للشعب اليهودي‘. الساموية املهمة حتقيق
العامل وتيضء سوف تسطع الساموية إرسءيل وعبقرية أرض إرسءيل. خارج
من إرسءيل وقيام وروحًيا باألرض. جسدًيا األمة الكامل توحيد يعاد حاملا
إن املشرتكة. اليهودية الطهارة باكتامل مرشوط وطنها القومي أرض عىل جديد
ساموي، ألمر تنفيذ من األميني اليهودي األرض القومي استمالك الصندوق

.‹Yaron 1991: 208-12› أرض إرسءيل‘ ’فتح

املنتظر، املخلص املسيح ولعودة الفريدة للكتاب القبالية النظرة تبًعا هلذه
أن كوك راف ادعى  حيث مرئًيا كونه  من  أكثر  العني  عن خمفًيا الكثري يبدو 
والذي السامء، من به  املوحى  بلفور) (وعد خالل من باخلالص أتى الرب
الصهيوين Yaron›(43)واملرشوع 1991: 226› اخلالص‘ فجر ’عكس صورة

أمهية دورهم. بعمق الشك خيامرهم الذين مل الناس من خالل حتى بمجمله،
النشاط وعن الطموحات الروحية، عن مفصولة مل تكن العملية فالنشاطات
’إىل النشيط الترسيع دينًيا: معنًى حيمل الذي التصوف وأيًضا االجتامعي 
طريق عن  اإلهلية،  املسيحانية النعمة الستحضار رضوري متهيد هو أسفل‘
الصهاينة شّدد حني Hertzberg›. يف 1996: ’من فوق‘ ‹39 املنتظر املخّلص
العلامنيون، والصهاينة للعودة، البعد الروحي عىل هاعام، أحاد املتدينون، مثل
أن مرتئًيا التوليف، وراء كوك سعى السيايس، البعد عىل هرتسل، أمثال
امللحدين إن حتى الدولة.  داخل سيتوحدان وامليتافيزيقي السيايس البعدين
الساموية األفكار  يعكسون إنام برمتها علامنية لصهيونية واملنارصين اجلريئني
الصهاينة كان وإن حتى .‹Yaron 1991: إرسائيل ‹203 روح تّرشبت هبا التي
احلقيقي املعنى وكان واالشرتاكية،  األوربية بالقومية مدفوعني العلامنيون
كان ساموية، حيث بإرادة مغموًرا الكوين املستوى عىل  لنشاطهم املوضوعي
النهائي املجيء ينكرون ولو أهنم بالغيوم. الظاهر ملبًدا يف اإلحلادي دافعهم
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كانوا يدروا،  أن دون فهم، جميئه. يف ستّرسع أنشطتهم فإن املنتظر، للمسيح
قوقعة بعد ما إىل ينفذوا أن املتدينني اليهود عىل الساموي. املخطط يف أدوات
اهللا إن روح ْهَيْونِيَّة. الصِّ قلب يف السامء اإلحلادية، إىل وميض العلامنية القومية

متطابقان. توءمان اليهودية‘ ’القومية إرسائيل وروح
خاصة قوية، معارضة واألرثوذكسية العلامنية بني االنصهار هذا مثل أثار
تعبًريا كانت ْهَيْونِيَّة الصِّ القومية بأن يسلموا أن يمكنهم ال الذين أولئك من
حرم البداية، يف السامء. من  ملقحة بأهنا  اليهودية األمة إحساس عن مناسًبا
إىل االنتامء  الصهاينة الرواد احتفايل نحو عىل فلسطني يف  احلاخامات بعض
بروح امللقحني الثانية، اهلجرة املهاجرين الروس يف أولئك خاصة الكنيست،
عن ختلت ْهَيْونِيَّة الصِّ اآلخرين أن إىل بدا ما فإذا االشرتاكية. الروسية الثورة
التّفرد من بدًال الطبيعية السوية احلالة  وراء سعًيا اليهودية ديانتها جذور
كوك الساموية، كانت رؤية راف بالـسكينة متشّبع بشعب يليق الذي والتمّيز
ألقت التي  العلامنية السحب  خالل من اليهودية التقاليد يف النفاذ عىل قادرة

الدينية. القيم جوهر سرتت التي واحلجب املضاعفة الداكنة بظالهلا
طوال ستة وفلسطني القدس حاخامات كبري بصفته كوك، راف لدى كانت
فريد سكب شكل يف فرًصا وفرية م) 1935) عام يف وفاته وحتى عاًما عرش
االستثنائية كانت كتاباته ْهَيْونِيَّة: الصِّ خطاب يف طاحونة السياسية الصوفية من
برهنت قد راف(44) َهـ مركز تأسيسه اخلصوص عىل وجه وربام كام سنلحظ،
احلارض. حتى وقتنا الدينية السياسية ْهَيْونِيَّة الصِّ انبعاث انتقاده يف بارع عىل أنه
جتديد أن حقيقة مع بشكل عام تتعاطى ال املتوافرة كتاباته من مقتطفات إن
هي وحيث  أقلية اليهود فيها يكون  أرض يف  مكانه سيأخذ إرسائيل شعب
التي التطورات ضوء ويف طويل. عهد منذ أصليني بسكان حالًيا مأهولة
راف ثقة  كانت  إذا ما املرء يتحرز رحيله، عىل عاًما  عرش  ثالثة  بعد وقعت 
التاريخ يتحرك حيث العلامنية، ْهَيْونِيَّة  الصِّ داخل فعلها بالسامء ستفعل كوك
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لتحقيق املصاحبة االنتهاكات التي ستفسدها الساموات، نحو مملكة ال حمالة
اقرتفها التي واآلثام م) 1948-49) عامي اجلزئي يف العلامين الصهيوين احللم
هتز الناس الديني، من التوهج تنبعث وهي احلارض، والتي، وقتنا مريدوه إىل
م) 1948) عام يف اخلالص عهد بدايات قبل موته كان لربام، بقسوهتا. الرشفاء

أبدي. تلطيخ من وقديس وفيلسوف كصويف سمعته هرتسل، قد أنقذ مثل

إرسائيل 2) دولة ،5 ،3 ،2
واحلياة الدين روابط متينة بني وجود هيودية’أّكد ’دولة إرسائيل إعالن إن
اخلطاب يف الدينية املبادئ عىل القائمة العقيدة تتغلغل  ولسوف السياسية،
دعًام القى للتوراة التأسيسية الداللة إىل فاللجوء أوسع. نحو  عىل السيايس
عىل الدينية القيم  تقترص ال ذلك، مع امللحدين(45). اليهود من  حتى واسًعا،
من الكنيست يف مقعًدا ِب(23) فازت  (التي اإلرسائيلية  الدينية األحزاب
احليوية املسائل بعض حول م) 1996 عام انتخابات يف مقعًدا (120) أصل
عاكًسا احلزب، حدود االتفاق يتجاوز حيث باألرض املتعلقة املسألة مثل
من وأكثر واملّقدس. العلامين وحدة  يف كوك مذهب التحالفات بعض يف
تتغلغل أن غري الربملانية املجموعات عقيدة فيه تستطيع الذي املدى فإن ذلك،
السيايس للجسم املميزة املالمح  أكثر  من واحدة  هي السيايس اخلطاب  يف 

اإلرسائييل.
أن األقلية لعقيدة يضمن اإلرسائييل االنتخايب النظام فإن ذلك، إىل إضافة
أخرى. يف ديمقراطيات به تتمتع العددي الذي الدعم من أكرب تأثًريا حتدث
بام تفوز انتخابية قائمة أو حزب أي إرسائيل، فإن يف الدوائر االنتخابية فبغياب
األمة، عىل مستوى الناخبني أصوات من (%1 نسبة (متجاوزة (%1.5) نسبته
ما وهذا لألصوات. املئوية النسبة يتناسب مع الكنيست يف متثيل عىل سيحصل
حاسمة لكنها قليلة مقاعد عىل فقط األحزاب، فمعظمها حيصل تكاثر إىل أدى
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م) 1996) عام أيار انتخابات ففي مقعًدا. (120) أعضائه عدد كنيست يف
أن مخس مع مقاعد، عىل قائمة فاز منها (11) قائمة القوائم (20) عدد بلغ
من واحًدا وألن  ذلك، عىل عالوة  مقاعد. بخمسة إّال تفز مل منها  قوائم 
الوزراء رؤساء عىل كان املطلوبة، الكبرية األغلبية عىل قط حيصل األحزاب مل
دينية. أحزاًبا صفوفها يف مجيعها تضم ائتالفية، حكومات اإلرسائيليني تشكيل
لصالح الدينية األحزاب مؤيدي من (%90) باملئة تسعني حوايل صوت وقد
جًدا. ضيق هامش ذات بنسبة للوزراء رئيًسا انتخب الذي نتنياهو، بنيامني
شاس الديني صفوفها حزب إىل ضمت ائتالفية حكومة يشكل أن واستطاع
الدينية واألحزاب الكنيست مقعًدا يف تسعة عرش (19) يملك الذي املتطرف
املوحد. اليهودي التوراة حزب أعضاء كنيست من (4) يدعمها التي القومية،
الدينية واألحزاب شاس حزب توىل حديًثا املشكلة االئتالف  حكومة ويف 
عددهم وزاد والداخلية، والعمل الثقافة و الرتبية وزارات حقائب القومية
ببعض الدينية األحزاب ضّحت ذلك، مع املختلفة(46). الكنيست جلان يف 
العلامنية العقيدة مع  وسط توفيقي  حل  إىل التوصل أجل من عقيدهتا من
تنفذ التي الطرق التالية بعض الدراسة يف وسأستعرض النفعية. واالعتبارات

اإلرسائييل. املجتمع يف التوراة قيم خالهلا من

املتطرف اليمني صهيونية (3 ،5 ،3 ،2
املجموعات إىل إرسائيل يف املتطرف، اليمني أو أقىص اليمني، عبارة تشري
التفاقية األخرض اخلط بعد ما إىل  متتد بحدود كربى، بإرسائيل  تطمح التي
املناطق ضم يعني ذلك بعضها، خيص وفيام م). 1949) يف عام اهلدنة املوقعة
األردن أيًضا. من الرشقية إىل الضفة اآلخرين عيون تتطلع فقط، بينام املحتلة
الدين مع  جنب إىل جنًبا املتطرف، العلامين القومي اليمني  عقيدة  وأبرزت
عن األحوال يف معظم تنم والتي العقيدة، هذه يف نواحي متشاهبة والتوراة،
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والنشاطات عن العنف حاالت عدة تدافع ويف لألميني، قوية كراهية عنرص
واألحزاب احلركات الديني. وتضم السيايس هدفها لتحقيق وسيلة الفاشية
وحتيا إيمونيم غوش الكربى، إرسائيل قيام عىل الرئييس ينصب هدفها التي
رشعية(47). غري اآلن أصبحت التي  وكاخ  وموليديت  وموراشا تسوميت
األميني كراهية سياسة عن املكشوف  دفاعها يف تطرًفا األشد كاخ وكانت
اكثر بعيد حد إىل أهنا عىل  إيمونيم غوش  وبرهنت التوراة. تسوقها التي
صعود هو املعارصة اإلرسائيلية السياسات معامل أحد وإن تأثًريا. املجموعات
فيام عدَّ ما نتيجة مفادها أن مع الثامنينيات، منذ الديني القومي اليميني اجلناح
ونزعة والروح لألميني وكراهية عرقًيا وتفوًقا متطرفة قومية مواقف مىض

عسكرية، أصبح ينظر إليه باحرتام.
كتابات يف وضعت قد اليهودي لالنبعاث الرئيس اخلطوط كانت إذا
(Zvi Yehuda Kook) كوك زيف هيودا احلاخام البنه كان فقد األب، كوك راف
رأي يؤخذ مل وبينام التنفيذ يف قدًما يمضوا أن َهـ راف مركز طالب من وأتباعه
املسيحاين قد عرص اخلالص أن يف أيامه يف اجلد حممل عىل األب كوك راف
مسيحاين سيايس خالص برنامج خالل من الحق وقت يف أيد ابنه ذلك بدأ،
يعكس وهو السياسية والروحية. الفعالية مذهب خالل من ’املخلص املنتظر‘
الفريدة الطبيعة عىل كوك وشّدد املجموعة، وتفوق البارز التفوق  ادعاءات
للديانة، املناوئون الصهاينة حتى هيودي، ولكل اليهودي، للشعب واملقدسة
املسيح جميء باجتاه األوىل اخلطوة اليهودية للدولة اجلديدة الوالدة يف ورأى
املنتظر: اخلالص  هدف لتحقيق وسيلة الدولة مؤسسات وكل املنتظر.

.‹Kook 1991: مها مقدسان ‹353 واجليش احلكومة
جتمًعا م) 1967 أيار  2) االستقالل  يوم عشية يف  االبن كوك خاطب
أرض تقسيم عىل تفجع  متصاعد،  بصوت  راف  َهـ مركز  معهد  خرجيي من 



231
وفلسطني االستعامر

عام املتحدة‘ يف األمم عن ’الصادر التقسيم مرشوع فقد أدى التارخيية. إرسءيل
أجزاًء أجدادنا‘ وقطع ’مرياث إرسءيل أرض أوصال تقطيع إىل م) 1947)
والده غرفة يف م) 1947) عام يف تاركيه الغريب، يد  يف بلدنا ووضعها من
يف يرقصون اليهود كان يف حني القدس، يف شارع يافا الواقعة يف التعيسة العتيقة
«الئًام احلزين اليوم مستذكًرا ذلك م) 1967) عام يف باخلارج. واآلن الشوارع

تفجًعا: هيتف (2 :3 أريض» (يوئيل واقتسموا
هل نسينا مدينتنا؟ شكيم وأين هذا؟ نسينا هل مدينتنا؟ حربون هي أين
جزؤنا وأين هو أيًضا؟ ذلك نسينا هل مدينتنا؟ أرحيا هي وأين ذلك؟
ورزمة جزء كل األرض؟ من بقعة كل هي أين األردن؟ من  اآلخر
ميليمرت أي عن نتخىل لكي أيدينا بني هي هل شم. َهـ وذراع من أرض

منها؟»

.‹Kook 1991: 338-9› اهللا» سمح «ال وجييب:

أيدينا بمعجزة» القدس يف «سقطت أن  ثالثة أسابيع بعد حدث وعندما
من موسعة دولة عىل  ترشف إرسائيل  وأصبحت  وأرحيا ونابلس  واخلليل
أصبح إرسائيل، مساحة أضعاف ثالثة تشكل التي املحتلة  األرض خالل
اليوم يف ذلك  انتابت حاخامهم احلقيقية النبوءة روح بأن قناعة عىل مؤيدوه
بني القومي التضامن شعور احلرب  عززت  .‹Sprinzak 1985: 37-38›
احلد إىل األرض يف التوسع إحياء إىل مشرية وباخلارج إرسائيل يف اليهود 
امليول أصحاب  خيص فيام فكانت ‹Sprinzok 1991:35-69› األقىص
األماكن وكل الرشقية القدس احتالل وكان قومية. دينية صحوة الدينية،
قامت ساموي انعتاق عملية ثمة أن عىل برهاًنا أسوارها داخل القابعة املقدسة
إرسءيل. يف والتوراة إرسءيل وشعب أرض إرسءيل األقدس: الثالوث عىل 
قوة أصبحت التي ْهَيْونِيَّة الصِّ املثالية فراغ إلمالء مهيًئا الديني املعسكر كان
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ويمكن أدنى، أو  قوسني قاب املنتظر املسيح أيام أصبحت  وقد  مستنفدة.
وبات ذلك.  األمر اقتىض إذا القوة فيها بام السيايس، بالعمل  قدومه ترسيع
حيازة من ليست تدرجيًيا،  املرء سيتعلم كام اآلراء، تلك مثل أن  رضورًيا
أكثر من بعض يتقاسمها لكن مفرط، بشكل بنفسه الواثق كاهان احلاخام مائري

.‹Hertzberg 1996: العرشين ‹37 القرن يف اهلامة املتطرفة الرموز
احلزب (وهو كاخ يف وأتباعه  املتوىف، كاهاناا مائري  احلاخام خيص فيام 
وليس والتوراة، الدين فإن حي كاهانا م) 1972 عام يف أسسه الذي السيايس
أمران الغربية والديمقراطية ْهَيْونِيَّة فالصِّ الدولة. أساس مها الديمقراطية،
فاليهودية اليهود: غري  من اليهود  متيز التي هي وحدها والتوراة متضاربان.
اليهودية الدولة  تكسب والتوراة الصالة. بشال ملفوف إحلاد  جمرد  العلامنية
األرض يف مرص ومنحهم العبودية من اليهود خلص الرب أن ذلك الرشعية،
السبب تعطي التوراة إرسءيل. أرض يف يعيشوا  بأن  اليهود وأمر املوعودة، 
وجهة من مطلقة كارثة باالهتامم، وهو جدير وغري بائس بلد يف للعيش الوحيد
Kahane in Mergui and Simonnot 1987:› املادية  وكذلك اجلغرافية النظر
عىل بناًء األرض يف ليستقروا الشتات بالد يرتكوا أن اليهود وعىل .‹38-40
شاميل العريش يف من عىل األقل، ..’ احلدود يقرر و‹الكتاب› الرب. أمر من
وأجزاء لبنان من وجزء الرشقية لألردن الضفة من فيها يميت وجزء بام سيناء
Mergui and Simonnot› دجلة‘ هنر حتى العراق من وجزء من سورية حمددة

.‹1987: 54-55
األدنى احلد يكون لدهيم وأن منفصلني يعيش اليهود أن يف هي رغبة الرب
نقية هيودية ثقافة أجل خلق من غريب هو ما مع كل االحتكاك من املمكن
أن كاهانا اعتقد كوك) إىل (نسبة الكوكية خط مع ومتشًيا التوراة. عىل قائمة
عىل دل إرسائيل دولة وارتأى أن خلق املنتظر جميء املسيح يف ْهَيْونِيَّة ترسع الصِّ
عىل اعتبارات تتفوق العوامل وتلك املنتظر. للخالص عرص ’املسيحانية‘ بداية
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باستخدام العرب ترحيل املستقبل، جيب املشاكل يف املحليني. ولتجنب األهايل
يف يبقوا يف أن احلق فليس هلم الرضورة ذلك، إذا اقتضت القوة من األدنى احلد
جبل عىل الواقعني ينسف املسجدين ألي شخص وكاهان سيصفق القدس،
أن كاهانا وادعى .‹Mergui and Simonnot 1987: 43-48, 85-86› املعبد

ولكن ًرسا. الوضوح، يؤيدون طرد العرب بكل ذلك احلاخامات مجيع
فإنه انتخب م) و 1981 1977) دوريت انتخابات يف خرس ماشري أن ومع
جممل (1.3%) من نسبته ما عىل وحصل م) عام (1984 متوز يف للكنيست
اخلامس يف اغتياله يوم  وحتى السبعينيات فرتة يف  وكان املقرتعني. أصوات
‹الكتاب› لتطبيق نموذج املتعصبني أشد من م) 1990) عام الثاين ترشين من
see Friedman 1990; 1992;› األرض يف اليهودي  باالستيطان اخلاص
حيرتمون الذين الناس إىل تيسء كاهانا (عقيدة) كانت Sprinzak›. وبينام 1991
تفسريها تم التي التوراة، وقيم برناجمه بني واضح تناغم ثمة كان الديمقراطية،
للتوراة الساموي التفويض تنفيذ لومه ألنه سعى إىل يمكن وال حرفية. بطريقة
الوصايا. كوهنا من هبا يأمر بل فحسب، السكان األصليني طرد ال جييز الذي
املنتظر األخروي اخلالص بوقائع إرسائيل دولة ربطه فإن ذلك، من وأكثر
املعسكر نحو متزايد داخل عىل الرائجة الفائية مع  بتعاطف أصداؤه ترددت

املتطرف. اليميني القومي الديني
أربكت املنفرة اهلجومية واللغة كاهانا عند الوقحة العنف أساليب إن
انتخابات دخول من ومنعه حزبه حظر إىل أدى وذلك السياسية  املؤسسة
املجتمع املهووس يف باجلناح عرف ما خانة يف كاخ ووضع م) عام (1988
هدف إىل للوصول حرًجا وأقل مكًرا أكثر طرق وجدت أنه إال اإلرسائييل.
دينية متجددة لصهيونية م) حمفًزا حرب حزيران (1967 وافرت فقد متشابه.
وهي التي كانت باآلخرة تؤمن صهيونية بثقافة للعيان ظاهر بشكل وجاءت
التلمود. تدريس معهد وخرجيي طالب  من عدد عىل كبري حد إىل مقترصة
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يف إرسائيل) أرض أو حركة إرسائيل، أرض كل حركة أدت (إىل تأسيس التي
تم االستيالء التي العربية األرض أعلنت أن التي م) 1967) عام من أيلول
أن إلرسائيل ويمكن ردها، يمكن ال أرض  العسكري الفتح نتيجة عليها
see Sprinzak 1991:› واالستيطان  املهاجرين من مزيد استيعاب يف ترسع

.‹38-43
(التقصري م)  1973) عام  يف  الغفران يوم حرب فإن ذلك، عن فضًال
إعادة أنه عىل عميتال هيودا احلاخام م) فرسه باللو اجلدير الفاحش اخلطأ أو
لتعزيز احلاسم العمل رضورة  عىل وشدد املنتظر، اخلالص لعملية تأكيد
إىل اإلحلاحية هذه أدت وتوسيعه. إرسائيل أرض يف اليهودي الوجود
سابقني طالب من (block of faithful املؤمنني/ (كتلة إيمونيم غوش تأسيس
من كحركة م) 1974) عام شباط يف تأسست رسمًيا فقد َهـ راف. يف مركز
القومي. الديني داخل احلزب تبقى قوة ضغط من الربملان، مفضلة أن خارج
ترفض وكانت جيد متويل وذات مؤثرة منظمة احرتافية البداية، كانت فمنذ
حزب من األحزاب. أي تدعم سيايس أو حزب إىل حتول نفسها باستمرار أن

اليسار. من ومن اليمني، وحتى املتطرف اليمني وجاء أعضاؤها من
زيف احلاخام االبن، تعاليم وكذلك للحركة املرشد األب كوك تعاليم كانت
1982) يف عام وفاته حتى غوش الرئيس حلركة الزعيم الروحي كوك، هيودا
يف حتول نقطة ومريديه، كوك االبن خيص فيام م) 1967) عام م). كانت حرب
كانت أقرب إرسائيل أرض حدود أن وبام املعقدة. املسيحاين اخلالص عملية
كان (1967 م) عام قبل ما إرسائيل من (15 (التكوين يف املوجودة تلك إىل
األرض كل االستيطان يف طريق الفتح‘ عن حيققوا ’وصية أن اليهود عىل لزاًما
ويف وطنهم اليهود يف يكون فقط عندها عليها. اليهودية وبالدفاع عن السيادة
عن أن يتخىل قط املرء يستطيع لن السبب اخلالص. هلذا سيتم فيه الذي املكان

وسامريا. هيوذا
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حقيقة الساموية يشوع مثال مهمة يبقى من العرب، سكان املنطقة خيص فيام
القانوين يقبلوا بالوضع أن حيث هم، رشيطة العرب يبقى أن ويمكن أبدية.
األرض أن العرب يتعلم  أن وبعد مشاكل.  أية  عنهم يصدر ال  وأن لألقلية 
اليهود، فإن ذلك، عىل عالوة ودية. عالقات عندها حيصلون عىل هي هيودية،
م) بل 1949-1948) عامي يف قط العرب مل يطردوا كوك، هيودا زيف حسب
ادعاءات إن فيه‘. بسبب خوفهم املبالغ بسبب جبنهم أو ’إما بأنفسهم، هربوا
‹الكتاب› ذلك عىل  شهد كام األبوي،  املرياث إىل تستند  باألرض اليهود 
يف الرش امتداد من املحرقة إليه ترمز ملا ونظًرا  ذلك، من أكثر بل والتاريخ.
يقيموا أن األخريين عىل لزاًما كان لليهود، العميقة وكراهيتهم األميني نفوس
من اخلوف تقاليد من بعًضا يعزز ما  وهو األميني،  عن بعيد مكان يف دولة
نصوص الكتاب يف بكثرة الواردة وسموه العرق نقاء ومن وكرههم، الغرباء
ونحميا 1، و10: 11؛ و9: ،21 :6 عزرا يف جاء ما املثال: سبيل (عىل املقدس

.(3 و13: ،28 و10: ،2 :9
املحتلة، املناطق يف اليهود توطني عىل  اهتاممها غوش ركزت حني ويف
بعد ْهَيْونِيَّة. الصِّ داخل شموًال األكثر التجديدية احلركة نفسها تصورت
الفرد سعادة فيه  تكون مادي جمتمع خلق ْهَيْونِيَّة  الصِّ قبلت الدولة تأسيس
تصبح أن عىل غوش وصممت والرسالة. القومي اهلدف حمل  حلت قد 
عليها التوراة وسلطت هبا أوصت كام املفعول نافذة القومي اخلالص عملية
حاسام عنًرصا وسامريا هيوذا يف االستيطان الضوء. كان ‘Kookism ’الكوكية/
هذا ويتناقض دوًرا. يامرس أن هيودي كل وعىل املنتظر اخلالص  عملية يف
موقًفا حبذ  الذي اليهود، عند  املنتظر للخالص التقليدي املفهوم مع بشدة 
من وأكثر املنتظر. املسيح جميء معجزة الصرب بفارغ ينتظر سلبية أكثر سياسًيا

الدينية. ْهَيْونِيَّة الصِّ يف قوًيا وعنيًفا سياسية عنًرصا غوش ذلك، أدخلت
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لفنغر ويرى لفنغر. موشيه  احلاخام إيمونيم غوش تزعم البداية، ومنذ
اليهودي االستيطان أجل من النضال أن راف، َهـ مركز نتاج من وهو أيًضا،
واجب إرسائيل الكربى حتقيق وأن املنتظر، وصول املسيح أمام الطريق يمهد
العملية فالقرارات مقدس.  واجب السبت احرتام أن كام متاًما مقدس
الذي املعتقدي لألساس طبيعًيا امتداًدا  كانت والسامرا  هيوذا يف لالستيطان
تظهر التوراتية من اجلامعات عرشات فبدأت كوك. راف تعاليم قواعده أرست
االستيطان بأن منه إحلاح عىل بناء وسامريا هيوذا تالل عىل الوجود حيز إىل
ذلك كان والقدس، أبيب  تل االستيطان يف مثل متاًما هو ونابلس اخلليل يف
1967) عام بعد حرب املستوطنات أوىل أنشأ وقد التوراة. لوصية أميًنا تنفيًذا
َهـ مركز من شباب حاخامات وحربون أربعة وِكريات إيتسيون كفار م)
فتوحات حال هي كام متاًما للتوراة، طبيعية  تكملة االستيطان وكان راف. 
كل كانت الربية. يف [التوراة] موسى له لقنه ملا استمراًرا كانت التي يشوع
التوراة، وصدق إرسائيل، شعب الرب اختيار  عىل شاهًدا جديدة مستوطنة 
أجل من وأتباعه لفنغر يناضل اليوم هذا حتى وأنبيائه. <هشم> الناس ولكلمة
كتب بشكل مميز وحيملون (املواكة) الرأس قبعة يرتدون وهم هدفهم حتقيق
بنادقهم حيملون وهم التلفزيون  عىل  ظهورهم إن والرشاشات. الصلوات
مع تتطابق التي التوراتية الطقوس من نوع عىل شاهًدا كانت اخلليل يف املتوهجة
’جريمة الرتكابه أسابيع عرشة مدة شخصًيا  لفنغر سجن وقد يشوع. قصة
أيلول يف  اخلليل فلسطيني من ضحيتها راح واإلمهال‘ اخلطأ طريق عن قتل

م). 1988) عام من
مليون وتوطني املستوطنات توسيع عىل أمونيم  غوش سياسة  تقوم
عىل املساومة تصبح وبذلك األلفية،  منقلب قبل الغربية الضفة يف هيودي
املحتومة. النتيجة هو للمناطق النهائي الضم ويصبح مستحيلة املناطق
التفتت اخلارج، من املهاجرين من  األويل الدعم تلقي يف أخفقت أن بعد
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أجل من إرسائيل دولة تشجيع اليهود الذين يعيشون يف نحو إيمونيم غوش
حنان لسان عىل جاء وغزة. وطبًقا ملا اجلوالن والضفة الغربية االستيطان يف
ارتقاء هو مستوطنة يف العمل  «إن االستيطانية: النشاطات مديرة بورات 
سبب وهذا  البالد. اجتاحت التي واإلباحية املادية ضد ترياق  وهو روحي
القومي» الديني املعسكر إىل  العلامنية  معسكر من البلد هذا قيادة  انتقال

.‹Mergui and Simonnot 1987: 126-27›
غوش حركة مارست السياسية،  األحزاب كل عن استقالهلا وبسبب
األوىل املستوطنات حني أقيمت ففي احلكومات. مجيع كبًريا عىل نفوًذا إيمونيم
الليكود يقودها حكومة ظهور فإن العمل،  حزب يتزعمها حكومة ظل يف
اإلرسائيلية، السياسة زلزاًال يف أحدث م) 1977) عام يف بيغن مناحيم بزعامة
Friedman 1992:› األمة بنى الذي احلزب حمل ْهَيْونِيَّة الصِّ منبوذو حل عندما
لسياسة حًدا ووضع الدولة مستويات أعىل رشعية عىل احلركة 20› وأعطى
.‹Sprinzak 1991: 71-105› العمل حزب يقودها إلدارة احلذرة االستيطان
مستوطنة إنشاء يف داخل احلكومة االنشقاقات من لفنغر االستفادة واستطاع
من الثالثة الساعة عند مريم زوجته تزعمت ذلك، من واألبعد أربعة. كريات
يف قلب مميًزا ألمالك احتالًال م) 1979) عام من آذار شهر أيام يوم من صباح
حي يعيشون حالًيا يف (400) هيودي حلوايل نواة أصبحت والتي اخلليل مدينة

فلسطيني. (150000) حوايل وسط بالقلعة أشبه
اتبعت فقد لفنغر. لضغوطات اإلرسائيلية احلكومات كل  خضعت
الرشعية" "غري  املستوطنات بإنشاء أوًال تبدأ الواقع.  األمر سياسة املجموعة
إيمونيم غوش حركة احلكومة. إن من ماليني ودعم مباركة تتلقى ذلك بعد
خيص السكان املزعومة فيام اإلهلية يف اخلطة الواردة بالتضمينات كثًريا ال هتتم
كتضمينات جاءت  السامء من بأمر  لليهود ملك  األرض ألن األصليني،
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هلذا إرسائيل، أرض حالة  عىل ينطبق ال املصري تقرير حول املبدأ إن ملزمة.
إن فارغ.  مطلب هو الوطني املصري  تقرير بحق الفلسطينيني مطلب فإن
ال واحرتام بتسامح يعاملوا أن غرباء وطبًقا للتوراة جيب أميون الفلسطينيني
أن خيارات: ثالثة الفلسطينيني ولدى .‹Sperinzak 1985: 31-32› أكثر
عىل وحيصلوا ْهَيْونِيَّة الصِّ عن  معدلة كنسخة إيمونيم  غوش برشعية يعرتفوا 
رسمي اعرتاف دون الدولة لقوانني يمتثلوا  أن  أو الكاملة، املدنية  حقوقهم
حوافز هلم تقدم أن أو الكاملة، الغرباء املقيمني حقوق ْهَيْونِيَّة ويمنحوا بالصِّ

العربية. البالد اهلجرة إىل أجل من
مستأجرين من أكثر ليسوا الفلسطينيني فإن الالهوتية، النظر وجهة  من
ترقى ال املدنية وحقوقهم االنبعاث. لعملية مصدر هتديد وهم رشعيني، غري
بأمر املسلحة إيمونيم غوش مجاعة أما امللزم. الساموي األمر مستوى إىل
بل فقط، العنف استخدام ال يسوغ الذي اخلطأ عن واملعصوم املحتوم التوراة
سياستها فتواصل يشوع، ذلك عىل الصارخ واملثال به، تفويًضا ساموًيا يعطي
تطورها بدأت والتي األصليني، السكان وجود عن متعامية االستيطانية
عىل قدرهتا يكمن يف لنجاحها الرئيس والسبب اخلمسينيات. يف الرسيع جًدا
ْهَيْونِيَّة الصِّ فيه فقدت وقت يف  للصهيونية الرائدة القيم بعض  تعريف إعادة

التأسيسية. رؤيتها من كثًريا
حزب كوهني وغوئيال نعمن يوفال الربوفسور م) أسس 1979) عام يف
يف بيغن الوزراء  رئيس "خيانة" من  باملرارة شعرا الذين النهضة) = (<حتيا>
حركة ومن ايمونيم غوش من  أعضاء هلم  انضم ما ورسعان ديفيد. كامب
ملحد، إال نعمن أن ومع بركته. كوك زيف هيودا إرسائيل، ومنحهم راف أرض
الرتاث عن يدافع بقوة فهو الثورية، للحركة مهمة التقاليد مؤمًنا بأن بات أنه
املستندة املصادر إىل للرجوع املواعظ يقدم وصار اليهودي، للشعب الروحي
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جًدا. املتطرفة القومية املجموعات الدينية مع دائم حوار يف وهو إىل ‹الكتاب›،

اإلرسائييل. الشباب  عند اخللقي االنحراف ستوقف ْهَيْونِيَّة الصِّ النهضة إن
Sprinzak› املتدينني بالعلامنيني يصل الكوكية الروح يف جًرسا نفسه حتيا ورأى

.‹1991: 169
مثلام وسامريا، هيوذا العرب سينسى املكثف، اليهودي االستيطان بعد
عام انتخابات  يف مقعًدا (20) عىل باحلصول نعمن وتنبأ اجلليل. نسوا
يف مخسة مقاعد عىل ذلك بعد بثالثة مقاعد، وحصل فقط فاز لكنه (1981 م)
عن إرسائيل تنازل عدم رضورة احلزب عىل يوافق م). 1984) عام انتخابات
الذي الرتاجع يف جدل نفسها ذلك فسوف تشغل فعلت إذا ألهنا واحد، شٍرب
املحتلة املناطق ضم سياسته  وتتطلب فلسطينية. دولة أمام  الطريق سيمهد
اليهودية. املستوطنات  عدد زيادة طريق عن لالسرتجاع قابلة غري وجعلها 
ودينية علامنية  صهيونية  إىل ينتمون من صفوفه يف (حتيا) ائتالف مجع وقد
اجليش أركان رئيس موقع شغل الذي إيتان رافائيل مشاركة ذلك يف وانعكس
انضم وقد فالدمان. أليعازر واحلاخام م) 1978-83) األعوام يف اإلرسائييل
السيايس برناجمه وأعلن حتيا إىل الطرق) (مفرتق تسوميت  جمموعة مع إيتان
املشاكسني العصاة مع بحزم التعامل واىل املحتلة املناطق ضم إىل الذي يدعو
لألعامل العرب اآلباء عىل معاقبة وأرص العقوبات اجلامعية، حمبًذا العرب، من
الفلسطينيني. مشكلة حل عاتقنا عىل يقع «ال أطفاهلم. هبا التي يقوم العدوانية
دوالر مليار (130) إىل يصل  فائض السعوديني ولدى عريب،  مليون ثمة
.‹quoted in Mergui Simonnot 1987:113› حيلوا املشكلة» دعوهم أمريكي،

الكنيست. يف إيتان انتخب م) عام (1984 متوز يف
عىل تطفو املتطرفني  اليهود من رسية حركة  بدأت الفرتة  هذه خالل 
مجاعات يف  الناشطني من  خملخل احتاد من  هذه تشكلت وقد السطح.
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أخرى دينية جمموعات كاخ ومع مع سابقة لبعضهم روابط االستيطان، وكان
القومية الرسية احلركات مرده اآلخر والبعض ’الكوكية‘ العقيدة يف مشاركة
غوش ايمونيم ’بخنوع‘ ذرًعا ضاقوا لقد الدولة. قيام قبل كانت املتطرفة التي
العلامنية. احلكومة مع  املساومات ورفضوا كاهانا، وبتكتيكات للحكومة
عىل احلرب شن الكتاب املقدس، عدوا األرض يف تقاليد إلمالءات ومراعاة
العرب، طرد  تقول برضورة التي اآلراء كاهانا يف وشاركوا  إلزامًيا. األعداء
فيام خيصه اهليكل (جبل الرشيف احلرم ورضورة انتزاع ورفض الديموقراطية
املكتسبة وتأويالهتم أرثوذكسيتهم نقاوة أكسبتهم وقد املسلمني. أيدي من م)
يف ملحوًظا وزًنا صفوفهم، يف بارزين حاخامات وانخراط املقدسة، للكتب
املرتعرع اليهودي اإلرهاب عن دفاعهم هز كام اإلرسائييل.  اليمني أوساط
يف الواليات املولود كاهانا من خالل املستورد اإلرهاب لذلك خالًفا داخلًيا،
النبيلة تقاليدها عن تغاضت التي  اإلرسائيلية املؤسسة األمريكية، املتحدة
من األمثلة عىل اإلرهاب عدد وعن الدولة قيام عىل السابقة األيام يف لإلرهاب
وقًفا كونه أساس عىل تشجبه عليها أن وكان لزاًما ترعاه الدولة، كانت الذي
الرسية للجامعات الالهوتية العقيدة سربينزاك يناقش العربية. الرببرية  عىل
اإلرهاب نقلت التي بارزين، حاخامات من تلقته الذي والدعم املختلفة
واملصري اليهودية اهلوية حول  الدائر  اجلدل وسط إىل اهلامش من اليهودي
بارشت التي بدأت احلركة عاًما اثني عرش ويف غضون .‹252-288 :1991›
بعنارص ُتلّوث الرشعي، غري لكنه بالتوراة، املسري والسامرا هيوذا يف االستيطان
يميز. ال الذي لإلرهاب أيًضا اإلرهاب فحسب، بل رشعية عدم إىل تروج مل
ياميش هذا التحول مثل الغربية، فإن لليربالية ميسء هو وبقدر ما حال، كل عىل

املقدس. الكتاب يف األرض لتقاليد مستقلة قراءة يف األمانة
انتخاب أعيد بالتقاليد، متسًكا األكثر اإلرسائيلية السياسة ويف إطار دائرة
تالميذ من أيًضا وهو  م) 1984) عام للكنيست فالدمان أليعازر  احلاخام
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حتيا. حلركة وأصبح رئيًسا صورًيا راف، َهـ يف مركز كوك هيودا احلاخام زيف
للحاخامات مرتًعا التي أصبحت أربعة، كرييات مستوطنة ليننغز مع وأنشأ
ومرتفعات الغربية الضفة إىل لتصل جذورهم امتدت  الذين  املستعمرين
املجموعات بني اإلرسائييل  املجتمع يف  استقطاب من خيش وقد اجلوالن.
وكوهني نعمن يضم الذي احلزب وهو حتيا، إىل انتامءه وسوغ والدينية، العلامنية
للصهيونية أنفسهم تكريس عىل بإرصارهم اخلربة، تعوزهم  الذين وإيتان 
الريادية ولروحه االجتامعية احلزب وملثل إرسائيل وألرض اليهودي وللشعب
يدين أن عىل (حتيا) كان حني ففي .‹in Mergui and Simonnot 1987:115›
املحرض بأنه وحكم عليه الضدين، بني جيمع فالدمان كان اليهودي، اإلرهاب
لكن م) 1980) عام العرب يف البلديات رؤساء وقع ضد الذي اهلجوم عىل
أن جيب فالدمان، خيص وفيام األدلة. نقص بسبب رساحه أطلق ما رسعان
«لقد الساموية: بالرشعية يتعلق األمر ألن امليعاد من أرض واحد إنش يعاد ال
بستغلوها مل اإلرسائيليني لكن م) 1967) عام يف تعوض ال فرصة الرب منحنا
عطاء التي فتحت حديًثا.. وبدا األمر وكأهنم يرفضون األرض يستعمروا ومل
بعذابات إرسائيل الرب لذلك ابتىل ذاته. الوقت يف يشكرونه بينام الرب القدير

.‹Mergui and Simonnot 1987: 114› الغفران» يوم حرب
تأسيس م) وأعاد يف عام (1987 (حتيا) حزب عن إيتان انشق ذلك، مع
بأربعة مقاعد وفاز م). 1988) عام انتخابات يف بمقعدين فاز الذي تسوميت
بأن الليكود بسبب حتالفه مع مكافأته عقبه والذي (1996 م) انتخابات عام يف

نتنياهو. حكومة يف والبيئة للزراعة وزيًرا أصبح
طالب ومن إيمونيم غوش يف بارز ناشط وهو دركمن، حاييم احلاخام قدم
احلزب قائمة الثانية يف املرتبة إىل ليصل ترقى والذي أيًضا، كوك احلاخام هيودا
عىل أخرى للكنيست، داللة وانتخب م) 1977) انتخابات يف القومي الديني
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مواقف من متحرًرا وأصبح الديني. املعسكر يف اليمني نحو احلركة جنوح
راية حتت  م) 1981) عام يف انتخابه وأعيد الكربى، إرسائيل جتاه احلزب
(متسد) اشرتك م) عام (1984 انتخابات به. وعشية (متسد) اخلاص حزبه
الطبقة (حزب (Poalai Agudat Israel إرسائيل/  أغوادت (بوعاالي  مع
مؤلفة جمموعة أصبحت التي التقاليد)  = (<مراشا> لتشكيل  املتدين) العاملة
بمقعدين فازت وقد الدينية، الباكرة واألصولية إلرسائيل احلركات الرائدة من
فصل يمكنك ال إذ التوراة، من دركمن جزء ْهَيْونِيَّة عند ’فالصِّ الكنيست. يف
بالتوراة، أؤمن «إين القول: يمكنك ال كام متاًما بعض. عن بعضهام االثنني
ْهَيْونِيَّة‘ بالصِّ أيضا فأنا أؤمن بالتوراة،  آمنت  إذا  السبت» بيوم أؤمن ال لكني
’مراشا‘ بعد، فيام دركمن وحّل .‹Mergui and Simonnot 1987: 167›
سيسمح ذلك أن ضمن بعدما (NRP) القومي الديني احلزب ثانية إىل وانضم

احلزب. يف صفوف يكونوا بأن إيمونيم غوش ألعضاء
رحبام هو التطرف يف (1985 م) اقرتح حزب قومي آخر غاية ومنذ عام
املناطق يف العرب لكل التفاوض طريق عن عليه متفق ترحيل زئيفي، إجراء
(أرض مولدت حزب  بتأسيس وقام املجاورة. العربية  البالد إىل املحتلة
وزميله هو وانتخب، برناجمه، يف الوحيد  البند  الرتحيل من وجعل الوطن)
يف حكم بينام (1988 م). عام يف انتخابات للكنيست سربنزاك يائري الربوفسور
كاخ دعا الذي الوحيد وهو تطرًفا اليمني غالة أشد كاهانا عىل م) 1984) عام
الرتحيل مفهوم  فيه كان الذي الوقت يف  عنرصًيا، باعتباره العرب، طرد إىل
الذي الرضر مع  م)  1988) عام  يف الدائرة العامة النقاشات يف علًنا جيري
نحن هو: زئيفي شعار وكان دولًيا. أخرى عرب‘ الجئني ’مشكلة خلق يلحقه
أدبياته وتوضح كبًريا. إعجابا  القى قد إلرسائيل، والسالم هناك، هم هنا،
النفاق عىل عادة واجلري الصهيوين، الفكر يف للرتحيل املركزي عملًيا الدور
عىل كيبواتزهتا أقامت التي  الوسط  يسار  مؤسسة  هبام  تتسم الذين والتقريع
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see Sprinzak 1991:› والكاهانية بالعنرصية يتهمونه هم  بينام عريب، تراب
.‹173-74

احلاخامات األرثوذكس (4 ،5 ،3 ،2
حاخامات من الساحقة والغالبية تقريًبا بمجملها الدينية األحزاب شجبت
والفلسطينيني وجرياهنا إرسائيل بني املزعومة السالم عملية املتطرفني، إرسائيل
جيوز كان إذا ما حول املّطولة التوراتية احلالكية املناقشات خضم ويف العرب.
من ُأخذت األرض التي (أي جيوز ال أم لغري اليهود هيودية أرض عن التنازل
هلا التعرض يتم  ومل يف احلسبان اإلنسان حقوق اعتبارات ومل تؤخذ العرب)
املساومة عىل بشأن تطرًفا املعارضني صخًبا وأشدهم أكثر من بعًضا إن قط.

املعسكر الديني املتطرف. من أتت املناطق
بإصدار بيانات يقومون املتطرفني احلاخامات بعض كان آلخر ومن وقت
احلاخام وكان األرض. حول التوراتية للتقاليد التطبيقية تفسرياهتم تعكس 
األعوام يف اإلرسائيليني احلاخامات وهو كبري م) 1917-94) غورين شلومو
التطرف اندماج مثل من هو يف اجليش، احلاخامات م) ورئيس 1973-83)
التمرد إىل اجلنود ودعا إيمونيم، بربوز غوش  الذي سمح والسيايس  الديني
املحتلة. وانتقد املناطق يف اليهودية إلزالة املستوطنات يتلقوهنا قد أوامر أية عىل
اهليكل جبل عىل كنيس ببناء وطالب للفلسطينيني املقدمة "التنازالت" بقسوة
.‹Landau 1994› املوت يستحق عرفات يارس إن  قائًال: وكتب القدس، يف
يف املحتلة املناطق يف املنترشة  الكنس عىل منشورات غورين احلاخام  ووزع
الرب هلم منحه حًقا لليهود إن القول: مكررا م) 1993 عام األول كانون 81)
عىل ّحيرض إنه القائل الرأي رفض التايل ويف اليوم التوراتية. إرسءيل أرض يف
رشيعة هي تعالج مسألة األرض التي العليا الرشيعة بأن حّجته التمرد مقدًما
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هي [التوراة] موسى أوامر مع متناقضة أخرى أوامر أية «إن [التوراة]: موسى
هناك يكون  ولن اليهودية. وضد التوراة وضد [التوراة] موسى ضد أوامر 
إطاعه عىل ذلك الرفض قائًام كان إذا ما من أشكال التمرد ألي شكل وجود
From Derek Brown in Jerusalem, The Guardian,) موسى [التوراة]» رشائع

.(Monday, 20 December 1993
مهاجًرا قدم الذي غرين، باروخ السابق واسمه يوسف، بن احلاخام أما
القدس عمدة منصب لتويل مرشًحا كان فقد م) 1976) عام يف نيويورك من
تكون القدس أن لرشائع التوراة الشخيص احرتامه ويقيض م). 1993) يف عام

هيودية: بكاملها
يسمح أال وجيب كنائس وال مساجد القدس يف  يكون ال أن جيب
يعيشوا أن  لكن نعم، يزوروها أن البتة..  القدس يف العيش  لألميني
اإلطالق.. عىل  املدينة يف  األصنام بعبادة يسمح ال أن  جيب ال. فيها
ذلك كان اتسعت كلام تتوسع باستمرار؛ أن جيب حدود. للقدس ليس

.‹in S. leibowitz بدمشق ‹1993 تتصل حتى أفضل،

خمالِفة أصوات (5 ،5 ،3 ،2
األخرى واجلامعات ونيم غوش وتكتيكات عقيدة تنجح مل بالطبع،
العلامين املعسكرين داخل من معارضة دون واسع نطاق عىل معها املتحالفة
فكرة عىل أمهية  تعلق ال  التي الدينية املجموعات إىل وباإلضافة  والديني.
املتدينني مجهور شهد الدين(48)، عن ارتداًدا البعض يعدها حيث األمة، دولة
شالوم، نيتيفوت و: (أوز وشالوم، اإلنسان حقوق مجاعات من العديد ظهور
السالم.. أجل من  الكهنوت  و: اإلنسان، حقوق أجل من احلاخامات و:
حساب القيم اإلقليمية اليهودية عىل اخللقية القيم سمو عىل تشّدد التي إلخ)
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عام، وبشكل فإهنم، عام، وبشكل عموًما. إيمونيم غوش عليها أرصت التي
بانتهاكات فقط نقدهم ويرتبط ْهَيْونِيَّة، بالصِّ املرتبط املؤّسس الظلم جتاوزوا
حلفظ محاسهم  كان إذا ما مسألة وتبقى املحتلة. املناطق يف اإلنسان حقوق
العربي النبوي التقليد خالل من تلطيفه ّتم أم التنوير أصيب بعدوى التوراة

للتحرز. شمولية خاضعة األكثر
يدعم بأنه إرسائيل يف األرثوذكيس املعسكر جاكوبوفيتس اللورد يتهم
الروحية القيادة ’إفالس‘ عىل يتحّرس وهو مالية. منح مقابل والعنف القوة 
يف» مواقف يتخذون بأهنم األرثوذكس  احلاخامات ويتهم هنالك، للتقاليد
تبدو والتي الذاتية» باالستقامة النفس عن رضا فيه  موقف عىل  احلفاظ
أبقى من أنفسهم هم  املتدينني اليهود إن  النبوية.  التقاليد عن كلًيا منحرفة 
للعلامنيني تركوا «إذ لبنان غزو خالل السلطة  يف اإلرسائيلية  احلكومة  عىل
انحراف من له يا اليهودي. الرشف وإنقاذ اليهودي الضمري عن يعربوا أن
أيلول يف .‹The Jewish Chronicle 18.08.1995/17› انعكايس ألدوارنا»
للقطاع القومي اجلناح من احلاخامات من عدد أصدر م)  1995) عام
احلكم إلغاء مرشوع أجل من جلنة العمل فيها تدعم وثيقة املتدين األرثوذكيس
وهو أخًريا، املتوىف (Yeshayahu Leibowitz) اليبوفيتس يشياهو الذايت. وَعدَّ
املؤسسة أن عرصه، يف اليهود الباحثني  أهم ومن متزمت أرثوذكيس هيودي
خطري أمر بالسياسة الدين مزج أن اإلزدراء ورأى  تستحق الدينية بمجملها
قبضة بأكملها يف البالد وقعت عندما الستة، األيام أعقاب حرب وحذر يف
وسياسًيا تارخيًيا وباًال الباهر سيكون االنتصار «هذا أن من املتدينني املنتشني
سيكون إنه وقال: إىل ديسكو الغريب السور حتويل وشجب إرسائيل» دولة عىل

.‹Bermant 1994: 21› للعرب إعادته بمقدوره كان لو سعيًدا
وللحقوق اإلنسان حلقوق جمموعات وترعرت العلامين نمت اجلانب ويف



246
االستيطاين واالستعامر املقدس الكتاب

املناهضات اإلرسائيليات والنساء وبتسامل ،ACRIاآلن، و (السالم بكثرة املدنية
see› وغريها) اخللقي، االنحالل مواجهة يف واآلباء غيفول، ويش لالحتالل،
التي إيمونيم، لغوش وخالًفا أنه، إال .‹e.g. Hurwitz 1992: 197-208
املنظامت تلك نشاطات اقترصت األرض، عىل مادية بحقائق لنفسها حتتفظ
بمسريات مؤخًرا وقامت  املظاهرات، وعىل بالكلامت االحتجاجات عىل 
التي اجلرائم من اغتياله جريمة طهرته الذي رابني، إسحق رضيح من انطالًقا
إن ملعسكر السالم. قديًسا بصفته طّوبته عملًيا أهنا اإلنسانية، إال ضد ارتكبها
13 يف وتوقيعه األبيض حديقة البيت مرج عىل (املرتددة) لعرفات مصافحته
رمز بينام سقوطه. سبب أنه برهن عىل املبادئ م) إعالن 1993) عام من أيلول
املؤمنني املتدينني وعند  جديدة، وبداية جديد أمل إىل العامل الكثريين يف عند
يف دولة هناية احللم وأنه الكارثة، اليمينيني لغالة وعنى املنتظر، املسيح بعودة
من التخلص جيب كان لذا  األردن. غرب يف مقسمة وغري خالصة هيودية 

الساموي. املخطط طريق يف كأداء عقبة وقف الذي اخلائن ذلك رابني،

خالصة (6 ،3 ،2
أشكال من  شكًال السامية معاداة املعارص الشمويل التفكري يرى  حني يف
من دستورًيا تعالج أن يتوجب التي  والسيايس والقانوين االجتامعي التمييز
أن هرتسل، املدنية، يرى تيودور احلقوق أساس عىل الدول مؤسسات داخل
تساًحما وليربالية، املضيفة أكثر البالد جعل عرب يتأتى اليهودية لن املسألة حل
اليهود فيها أن يعيش يستطيع و’منفصلة‘ نقية هيودية أرض عىل دولة بقيام بل
كان نفسه هرتسل أن ومع اليهودية. هويتهم بسبب الكامل متمتعني باالحرتام
الذين مساحمة اليهود، عىل قادرة األوربية غري البالد أن رأى فقد كلًيا، مندًجما
املتكيفة غري خالل ممارساهتم ومن منفصًال شعًبا كوهنم منفرين أصبحوا غرباء
يكفل دستورًيا حًال حتاشى القومي  االستعامر إىل وبلجوئه اآلخرين. مع
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املدنية. احلقوق
القرن التاسع من التسعينيات عقد يف هناية ْهَيْونِيَّة، الصِّ تصورات من خالل
اجلوانب احلرجة، بعض يف متميزة أهنا ومع بعدئذ، تطبيقاهتا خالل ومن عرش
األوربية القوميات  مع كبري حد إىل  فيها تشرتك سياسية عقيدة  ذات كانت
األوربية العنرصيات مع ومتشًيا عرش.  التاسع القرن يف األوريب واالستعامر
بالدونية، األصليني وسكاهنا  الشعوب خمتلف عىل حكمت التي السائدة
فلسطني سكان حساب عىل الدولية اليهودية وضع حتسني ْهَيْونِيَّة الصِّ قررت
الدولية الرئيسة، القوى تأييد برناجمها تطلب النجاح، حتقق ولكي األصليني.
صديقة دولة وجود إن املتحدة. الواليات جًدا متأخر وقت ويف بريطانيا، مبدئًيا
ملحوظة قيمة هلا وسيكون االسرتاتيجية الناحية من هاًما يعدُّ أوسط يف رشق

بعد. فيام املتحدة وللواليات أوًال لربيطانيا اخلارجية السياسة ملصالح
مالمح فريدة هلا كان سوابق عدة شكل لفلسطني الغزو الصهيوين أن ومع
االستيطان الربيطاين أمريكا أو لشامل االستيطان األوريب املثال سبيل (عىل عدة
خالل وقوعه من بدًال عقود غضون يف وقع فالرتحيل ونيوزيلندا). أسرتاليا يف
االستعامر ازدهار  فرتة  بعد الصهيوين  االستعامر وقع ثانًيا: ثالثة. أو قرنني
تقرير حق باحرتام املستعمرة األوربية األمم فيه بدأت وقت يف األوريب،
ثالًثا: تنهار. نفسها االستعامر فكرة بدأت وعندما األصلية، الشعوب مصري
االتصاالت، وسائل  يف الوفرة عرص يف جرى  بمعظمه الصهيوين االستعامر
بريئة ضحية نفسها من تصوير متكنت متأخر، وقت وحتى ْهَيْونِيَّة الصِّ أن مع
الصهيوين املرشوع القى معظمها، يف مميزة وبصورة لكن، احلقة. مكافآهتا جتني
إليه ونظر هيودًيا،  وكذلك مسيحًيا االنتشار، واسع دينًيا  دعًام االستعامري
أو التوراتية، النبوءة متوافق مع أنه والدينية، عىل الالهوتية الدوائر معظم يف
الواردة الرب وعود بفضل اليهودي الشعب يستحقه مما أكثر مل يكن األقل عىل
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املقدس. الكتاب يف
‹الكتاب› لنظرة احلريف التفسري من زمخها من كثًريا ْهَيْونِيَّة الصِّ استمدت
مع املنتظر، املخّلص باملسيح اخلاصة املسيحانية نصوصه وبعض لألرض
لرشعية وكوكيل  ذلك، مع األصليني. السكان  حلقوق جًدا قليل التفات
بأرض املطالبة برشعية بالتوراة الصهيوين لالستنجاد كان ما الدويل، القانون
يف واإلسبانية الربتغالية قامت احلكومتان فيام لو أكثر إثارة يكون أن إرسائيل
والبابا اخلامس نيقوال البابا عن صادرين بابويني مرسومني بتقديم هذا يومنا
ساموية، سلطة أن هلام أيًضا فيهام يزعامن املتحدة األمم إىل السادس ألِكسندر
.‹Lamadrid 1981: 346› اجلديد العامل أرايض اسرتداد أجل من مسعامها يف
مطلق، بل قانوين وضع حتصيل عىل قادر اّدعاء من  ثمة ليس حال، أية عىل

اآلخرين. ادعاءات باالشرتاك مع مّلًيا باألمر يفكر أن جيب
يكشف املرء فإن اليهود غري من لفلسطني األصليني السكان خيص فيام أما
عرش الرابع إرسائيل) يف استقالل (إعالن ديباجة يف الواردة املثل بني االرتباط

احلقيقي للمرشوع: والثمن م) 1948) أيار عام من
هم من حشد ويف اليهودية  اهلجرة أمام مفتوحة إرسائيل ستكون
وستقوم سكاهنا: مجيع لصالح البالد تنمية ترعى ولسوف  املنايف. يف 
وسوف إرسءيل. أنبياء ختيّلها كام والسالم والعدل أساس احلرية عىل
لسكاهنا بغض والسياسية االجتامعية احلقوق  يف التامة املساواة تكفل
ولسوف وثقافتهم، وتربيتهم ولغتهم ومعتقدهم دينهم عن الطرف
األمم ميثاق ملبادئ وّفية وتكون الديانات لكل املقدسة األماكن حتمي

املتحدة.

ينبغي األصليني البالد أهل بأن النرص الصهيوين صيغ بعض من سيظهر
الوطن. إىل اليهود عودة عرب اخلالص نحو السلبي  طريقهم يدركوا أن
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لبني الذي قطعه بالوعد الرب ملنحة الطوباوية املثل يف شح من هنالك وليس
من العامل حترير يف به اإلسهام مقصود واألرض الشعب «إن توّحد إرسءيل:
أمم الهتام إمكانية وثمة  .‹Buber 1973: 47› الرب» مملكة  ليصبح اإلثم

رشًعا باللصوصية: ممتلكاهتا، األصلية الشعوب سلبت أخرى،
تفويض بموجب ترصفت متاًما ألهنا باطلة هتم هي إرسائيل اهتامهم إن
من جاءه بأمر قط  آخر شعب يسمع مل بصالحياهتا. واثقة  وبمعرفة
األمر بتنفيذ قامت أهنا دام وما إرسءيل شعب فعل به كام وقبل السامء
تنّفذه. تزال ال الذي احلد إىل حق وهي عىل حق، عىل فهي بإخالص
األمر إن حيث املعنى، هبذا ترى أن ّبد ال باألرض الفريدة عالقتها إن
لعد داٍع من ثمة ليس معينة تارخيية مواقف ففي واإليامن موجودان،

.‹Buber 1973: األرض لصوصية ‹146 عىل االستيالء

اليهودي. وهو الوجود مفتاح فلسطني حتمل أيًضا، نِْيهر أندريه خيص فيام
القائل الرأي  وسحره، ويؤيد  (geo-theology) األرض الهوت عن يكتب
املسيح عودة وزمن بأرسه العامل خالص  زمن من تقّرص سوف اهلجرة بأن
واخللقية الروحية املعتقدات إطاعة من بد ال لكن .‹22-23 :1992› املنتظر
قبل من الكنعانيني لفظت إرسائيل خارًجا، كام ستلفظ األرض وإال للتوراة،
إن .‹Neher 1992: 20› متّرسعة» رعناء حلظة يف عليها اهللا ائتمنهم «ملن
هو واملسلمني، وما واملسيحيني اليهود املصاحلة اجلامعية بني وكيلة إرسائيل
لزمن توقعاهتم يف يتباينون الذين واليهود للقداسة، ممتهن هو  وما مقدس
العودة ملرشوع التصاحلي إن الوقع .‹27-29 :1992› املنتظر املسيح عودة
عليه أتطلع الذي املنظور خالل من جيب جتعلني مستبًرشا كام صهيون ال إىل
حماطة وهي حلم والقدس بيت ’حدود‘ التفتيش بني نقاط وأحلظ أكتب، وأنا
أيًضا أشاهد كام االستعامري، النهب عىل تّدلل التي الكثرية بالشاخصات
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واملنفى االغرتاب  معاناة  عىل  حلملهم األصليني، للسكان  اليومي اإلذالل
وطنهم. داخل يف

وقت يف ْهَيْونِيَّة الصِّ اعتنقت أهنا مع اليهودية، الدينية املؤسسة أن يف شك ال
عدد لدى إرسائيل هي، فدولة إنجازاهتا. تام بشكل اليوم تدعم فإهنا متأخر،
األهم يف «التطور و لليهودية األقوى» اجلامعي «التعبري املتدينني، اليهود  من
بريطانيا األكرب يف احلاخام لسان عىل جاء ما (هذا املحرقة» منذ اليهود حياة
املعارضني يف طليعة هو املتدين اجلناح فان ذلك، إىل إضافة ساكس). جوناثان
وضعها إىل األمور لعودة ملّطف تعبري وهو " التوفيقية " للتسوية والسياسية
املتطرفني األرثوذكس من احلاخامات قليل عدا عدد الفلسطينيني، مع السابق
األمر املثري تدمريها. الراغبني يف طليعة يف هم ممن كبري وعدد يؤيدوهنا، الذين
األصليني للسكان قليًال اعتباًرا إال يقيمون ال املتدينني اليهود أن لالهتامم
حسب هلم اعتباًرا مل يقم الذي يشوع فعل كام قيام إرسائيل، ثمن دفعوا الذين

‹الكتاب›. الوارد يف الرسد
املنمقة اللغة األصليني بالسكان حلت التي النكبة حقيقة قّوضت لقد
إرسائيل دولة قيام عن فقد نجم ْهَيْونِيَّة. الصِّ إنجازات عن املقدس للخطاب
املتواصل واالستخدام قراهم معظم وتدمري الفلسطينيني السكان إجالء غالبية
اليومي فاإلذالل العسكرية. والعمليات واحلروب اإلرهاب وحالة للقوة
تلقي متكرر بشكل األخرى الوحشية األعامل وارتكاب األصليني للسكان 
القرن يف قومية استعامرية هيودية العرقي لدولة التفوق حلم إنجاز عىل بظالهلا
هو واخللقي الديني املنظور من األسى عىل يبعث ما أشد إن  عرش. التاسع 
تقف التي والعقبة الكأداء ْهَيْونِيَّة الصِّ لإلمربيالية الرئيس املعتقدي الدعم أن
ترى التي الدينية الدوائر من يأيت باحرتام األصليني السكان معاملة  وجه يف
السيئ الترصف إن ملزًما. تقريرًيا أمًرا األرض عن التوراتية القصص يف
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خيشى هاعام أحاد جعل  الفلسطينيني جتاه م) 1913) عام يف للصهاينة
ال فإين املنتظر هو املسيح «إذا كان ذلك إىل السلطة: اليهود وصل ما إذا املستقبل

.‹in Lehn 1988: آتًيا» ‹13 رؤيته أرغب يف
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االستعامرية اخلرافات تلفيق (4 ،2

معظم من كثًريا أسهل املتغري حتليل من جتعل االستعامر حالة يف عوامل ثمة
تصميم خالل من ينشأ فاالستعامر األخرى. االجتامعي التحول حاالت 
ليس عنه الناجم االجتامعي فالتحول غريبة. أرض عىل التعدي عىل ما جمموعة
عىل تطرأ املتوقعة التي غري نتيجة التحوالت يعمل، أو دعه نتيجة سياسات:
عزم تعكس إمجالية وضعت عىل عجل، طبًقا خلطة تسري السيايس، بل اجلسم

املستوطنني. املستعمرين لصالح املنطقة سياسة تغيري عىل املستعمرين
االستعامرية، املرشوعات من الواسع الطيف يتحرى عرب أن املرء يستطيع
من جزًءا بصفتها إليها والنظر األصليني. السكان املتكررة جتاه املواقف عن
كان حيث الرخيصة. العاملة باأليدي تزودها للمنطقة،  الطبيعية الثروة
مصدًرا كن  األصليني السكان من فالنساء  خياًرا،  األجناس بني التزاوج
كان وحيث السكان. عىل واحلفاظ جنسًيا،  املستعمرين  ذكور رغبة إلشباع 
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مهمة حتقيق يف هدًفا املحليون السكان وبات هاًما، أو الثقايف الديني الباعث
حتضري يتم بذلك ’املتفوقة‘  الوطن ثقافة  أو  دين نرش طريق عن املستعمرين
حتت إنام، عليها، التغلب تم مواجهة العداوة، متت وعندما األصليني. السكان

وخدمات. وطعام سكن من املتطلبات كل املواتية، توافرت الظروف
الشاملية أمريكا من كل قي املستوطنني املهاجرين جمتمعات أقيمت لقد
وكان إلخ، واجلزائر.. إفريقية وجنوب ونيوزيلندا واسرتاليا وأمريكا اجلنوبية
(حدود ضمت السكان األصليني. مع التعامل يف مميز نمط منها جمتمع لكل
يف املرشوع، وكانت يف األصليني السكان (Frontiers of Inclusion التضمني/
استبعدت أخرى، ناحية  ومن اجلنوبية. أمريكا يف السائدة هي احلالة البداية
الرتتيبات من األصليني Frontiers) السكان of Exclusion االستبعاد/ (حدود
كقوة استخدموا من باستثناء  الشاملية، أمريكا  يف املثال، سبيل (عىل اجلديدة
عوامل تضافرت لقد ْهَيْونِيَّة). وفلسطني الصِّ إفريقية ويف جنوب رخيصة، عمل
باالعتبارات أولئك املتأثرين خيص فيام أما األصليني، السكان الستبعاد عددة
نزعات تعزى ما وعادة هلا. جاهًزا تسويًغا الكتايب النموذج فقد قّدم الدينية،
الوارد املتزمت باملذهب إىل التأثر إفريقية وجنوب أمريكا الشاملية يف االستبعاد
ويف الكنيسة السابقة، احلالة يف البيوريتانية العقيدة إىل بالنسبة العهد القديم يف
Gerhard 1959; ;1972 see Bastide› الالحقة احلالة يف اهلولندية اإلصالحية

.(1)‹Hartz 1964

املقارنة خرافات االستعامر (1 ،4 ،2
إن باإلمربيالية. اخلاصة األمثلة ملناقشة إطاًرا املقارن التأريخ خطاب يقدم
مناطق عموًما يتفحص املختلفة، التارخيية احلاالت املتوازي املقارن التاريخ 
املقارن التاريخ  أما .‹see e.g. Eisenstadt, 1963› العامل من متاًما  متباعدة
لألنامط ويتيح املتباعدة االجتامعية العمليات يف املتاميزة املعامل فيؤكد  املتباين
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مرّكب اجتامعي جممع بكل يفرتض عام، وبشكل هبا. تستعني  أن املتشاهبة 
اجتامعية تارخيية صورة األصل يف يشكل  أن  حضارة)  إمرباطورية، (أمة،
حترتم أهنا مع طريقة، هنالك .‹see Geertz 1971, and Lang 1975› فريدة
تقتيض فردي موقف كل خصوصيات بأن  تعرتف جمتمع، كل خصوصية
عنارص إىل يتعرف أن الكمي حياول العريض التحليل تارخيية جديدة. تعميامت

مقبولة. وغري مقبولة فرضية
أجتنب بشكل مستقل لكي االستعامر أمثلة من كل مثال حتليل توليت لقد
مل بينام مهيًئا هلا، املرء جتعل نظرية مع تنسجم التي تلك العنارص توكيد يف املغاالة
دون تفريق، تام شبه عىل أن تكون عىل العنارص تلك نرغم لكي جتر أية حماولة

التايل: املخطط ذلك يوضح كام حتبو تظهر وهي نامذج ثمة

ْهَيْونِيَّة الصِّ جنوب
إفريقية

أمريكا
الالتينية

العهد
القديم

نعم نعم نعم نعم أو صاحب املختار الشعب
االمتياز

نعم نعم نعم نعم عنرصًيا املتفوق
ال ال نعم ال التضمني حدود

حمدود حمدود حمدود نعم األصليني السكان إبادة
نعم حمدود حمدود نعم األصليني السكان ترحيل
نعم نعم نعم ال األصليني السكان زرب
نعم نعم نعم نعم األصليني السكان استبعاد

ال ال نعم ال بني األجناس التزاوج
الطوائف بني والتزاوج

نعم نعم نعم نعم الباعث الديني
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ال حمدود نعم ال السكان حماولة حتويل
األصليني

ال نعم نعم ال الندم

الظلم خالل من أقدامه، املجتمع الوافد ثّبت املثال، سبيل عىل حالة، يف كل
والفتوحات الغزو باعث بالسكان األصليني. إن الصارخ الذي أحلقه العنيف
بني م ُتقدِّ إذ غريبة  أمور هي  الكتابية القصص ويف  اخلروج سفر يف الواردة
تضع حالة وهي أخرى. أرًضا ليمتلكوا العبودية من هيربون وهم إرسءيل
حميط من يفدوا مل الفاحتني املهاجرين أن فارق مع مشابه، سياق يف ْهَيْونِيَّة الصِّ

حد العبودية. إىل تصل مل جمتمعات من جاءوا بل إن العديدين جائر
التي النظرية تلك كمثل متكاملة، نظرية ألي املعارصة األمثلة تعرض ال
أن واضح جتنبها. يصعب التي الكتايب النموذج  قاعدة  إىل االستعامر تعزو
ملحوظ تغيري ثمة األخص، وعىل تتباين. املستخدمة واألساليب الدوافع 
إىل مرشوع كل تدفع التي جممع شبكة احلوافز يف والديني الكتايب الباعث يف
أوجه هذه الفوارق الواضحة، يلحظ املرء وجود مثل مع ذلك، ومع األمام.
سوغتها. التي اخلفية العاملية والنظرة االستعامري املرشوع نيات خيص فيام الشبه،
مهدوا األوربيني املغامرين أن هو االستعامري اخلطاب يف عنًرصا رئيسا إن
ختفي اخلرافات تلك مثل ومتدينها. الوعرة الرباري القتحام لآلخرين الطريق
ويف السكان األصليني. حساب مأساة عىل حققته الذي األوريب املجد حقيقة
اخلرافات اهلواجس تلك كبتت وإبادهتم، األصليني السكان إخضاع تسويغها
التي جننغز اخلرافات فرنسيس تصوير إن املحرجة. احلقائق وطمست اخللقية
نتعاطى مع بأننا وتوحي نقاشاتنا، موضوع تناسب الشاملية أمريكا غزو تصف

مقولبة. استعامرية خرافة
أرًضا كانت أمريكا  أن الرئيسة  األرض عىل االستيالء خرافة تّدعي



257
االستعامرية اخلرافات تلفيق

املخلوقات تلك وكانت املتوحشني، يسمى بشعب مأهولة أو بكًرا
وحوش بأهنا أخرى وأحياًنا شياطني بأهنا أحياًنا تعرف  املتوحشة 
استيعاب من ال يمكنهم نمط وجودهم وتفكريهم هيئة إنسان‘ ’عىل

تلك إن بكاملها،  اإلنسانية  استيعاب إمكانية عدم وبالتايل احلضارة
الربية قهر من أجل بالتقدم األمر أو السامء من بإذن مطلوبة احلضارة
أية مع التكّيف عىل غري قادرة الرباري، خملوقات إن حديقة. وجعلها
وبذلك ورضاوة بعناد القدر أو الرب قاومت وقد الربية، غري بيئة
وحاميل احلضارة تلك وتعظيم صقل وتم لإلبادة؛ نفسها عرضت 
قدر كله وذلك الرباري، القاّرة يف الظالم ضد قوى يف نضاهلم لوائها

.‹Jennings 1976: حمتوم ‹15

خرافات استعامرية اختالق (1 ،1 ،4 ،2
وجود بمساواهتا. مع التظاهر يعني ال االستعامرية املرشوعات بني املقارنة
فإن أخرى، إىل فرتة ومن إىل أخرى من منطقة  االستعامر تأثريات يف  فوارق
مع عنها، التعبري تّم والتي واإلخضاع، الفتح خرافة يف التامثل  يلحظ املرء 
عىل االستعامرية املرشوعات  يف املتكررة، األفكار موضوعة يف تنّوع وجود
الفتوحات يف احلق فرضية حول املتامثلة العنارص وتتحّلق  واسع. نطاق 

األرض، نتيجة ترابط األسباب التالية: واستيطان
منظمة غري بطريقة قبل، من مسكونة  أرض حالة يف أو، البكر  األرض 1) حالة

الّربية‘). ’األرض البكر أو (خرافة

املستعمرون وسيتمتع  دنيا، مرتبة يف ستكون  (مستقبًال)  ستهزم التي الشعوب (2
األصليني السكان من تأيت املعارضة التي مقاومة يف للترصف القابل غري باحلق

النفس‘). عن ’الدفاع (خرافة

التحضري. أو التنصري التي تتوىل البعثات (3
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(مثال عليه ال اعرتاض الذي العقدي الباعث إىل باللجوء املرشوع برشعنة القيام (4
السالح‘). ’طهارة خرافة املحليني املواطنني تنصري ذلك ’متدين‘ أو

استفاد الغري، حب بدوافع  تظاهرت االستعامرية املرشوعات أن ومع
خرافة السكان األصليني (الرشعية حلق الذي األذى من الدوام عىل املستعمرون
كل خيص فيام ’خرافات تارخيية‘ حمددة هناك كان وكثًريا ما نستحقها‘). ’نحن
إفريقية). جنوب حالة يف (مثال النزوح الكبري، األصول خرافات من خرافة
الذي االستعامر حاالت يف العنارص تلك تبدو السابق كيف رأينا يف لقد
لوجهات خمتارة جمموعة متوازية يف أعمدة نقدم أن املفيد من ولعله اختربناه.

كل عمود. من املقولبة النظر
القياسية‘ الفتح ’خرافة  بصحة جينينغز يسلم الربية‘: أو البكر  ’األرض خرافة (1
.‹15 :1976› برية‘ أو  بكًرا ’أيًضا كانت ستستعمر التي املنطقة  أن وفحواها
املايض، أحداث استعادة  طريق  عن غالًبا للمستعمرين، تسويًغا  يقدم  ما وهذا
عىل جديدة حتسينات تعيش. فإدخال حيث أن تبقى يف الشعوب حقوق بضامن
(البدو أو مستقرة غري بقبائل الغالب، يف كانت مأهولة األرض بأن اخلرافة هذه
التي احلقوق من جرّدهتم املستقرة غري حالتهم وإن األصليني) اسرتاليا سكان
اإلنغليز إخضاع تسويغ يف اخلرافة واستغلت تلك يعمل باألرض. من هبا يتمتع
هتلر سياسة برزت هنا من النازية أوربا الرشقية(3). الشاملية(2)، وإخضاع أمريكا
عىل واالستيالء الشاملية أمريكا فتح مستوحاة من وهي احليوي، باملجال اخلاصة
البليغ احلاميس خطابه يف عنها وعّرب لرغباته العنان هتلر أطلق  أن مع أراضيها.
فتضّمن بالسكان. مكتظة الرشقية أوربا بأن التام إدراكه مع الرشقي املجال حول
الساليف، من الشعب السكان‘ ’ترحيل جزئًيا وطرًدا جزئية هتلر إبادة عند احلل
نعزهلم (ولسوف متخّلفة غريبة بأراٍض حماطة بالد يف منهم الباقني وحرص
سكاًنا بصفتهم األملاين العرق بخدمة للقيام  هبم)  تليق التي اخلنازير حظائر يف 
إىل الرشق، األملاين يف العرق املاليني من إسكان يعاد األثناء هذه يف من األقنان.
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طريق عىل نفسه هتلر رأى املحليني». السكان عىل مستوطنونا عددًيا «يتفوق أن
in Finkelstein› يف اهليمنة احلق العرقي تفوقهم أعطاهم إذ األوربيني املستعمرين
باإلخضاع الربتغايل يتعلق فيام املتامثلة العنارص تتبع ويمكن .‹1995: 93 -94
واإلخضاع إفريقية  جلنوب  األفريقاين واإلخضاع الالتينية ألمريكا اإلسباين
خلرافة مكمل جزء هو كانت ’خالية‘ بأن األرض فاالدعاء الصهيوين لفلسطني.
أن بات واضًحا كانت خالية، بأهنا االدعاء السخف من أنه بدا وعندما االستعامر.

متدنية: فئة من حد بعيد إىل سكاهنا كانوا
فلسطني إفريقية جنوب الالتينية أمريكا

بال شعب إىل شعب بال ’أرض
أرض‘.

يف يعيش عريب شعب من  ’ما
ينتفع بالبلد، تام اندماج حالة
مميز: بطابع ويدمغها بمواردها
ختييم‘ أحسن األحوال يف هنالك

.‹Zangwill 1920: 104›
مهنة أية  من  خالية قفر  «ألرض 
حيث روح أية ومن عمل أو
وأجانب، غرباء السكان كان
كام متاًما ضارية وحوًشا وكانوا
ظل يف وبائسني أرضهم، هي
Shapira 1992:› احلكم العريب»

.‹53, 214
فلسطني عىل أن وافر» «دليل ثمة
بالسكان» مأهولة  «غري  كانت
الصهيوين االستعامر عشية
.(4)‹170 Peters 1984:› احلديث

أصول عن التقليدية الرواية
من إفريقية جنوب سكان
السود:بدأ السوديفاالستقراريف
الوقت يف البلد من الشاميل اجلزء
البيض أول فيه بدأ الذي ذاته
اجلنويب الطرف يف  االستيطان
السابع القرن خالل  البلد من
مستوطنات تكن ومل عرش
دائمة إفريقية جنوب يف السود 
الغربيني. نظر يف هادفة  أو
األرض خصوبة تستنفد فحاملا
أرض إىل منها ينتقلون املزروعة

بكر. تربتها

حالة النهب اإلسباين يف
القرون يف والربتغايل
ألمريكا الوسطـــــى
ثمة يكن مل الالتينية
كانت املنطقة  بأن ادعاء

مأهولة بالسكان. غري
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جسدًيا املساواة عدم عىل فرضية قائم مفهوم العنرصية التفوق العنرصي: 2) خرافة
’الرعاع‘. من ’األرستقراطي‘ يميز بأن  املرء  متكن  األجناس، بني ونفسًيا
السكان تصفية  يف األحيان بعض ويف البشع، االستغالل يف حجة استخدمت 
عّدوا بال استثناء املحليون املواطنون لالستعامر. خاضعة مناطق عدة يف األصليني

أدنى: مرتبة من
الالتينية إفريقيةأمريكا فلسطنيجنوب

ما مرحلة  يف اهلنادرة كان
إىل ’يذهبون  املسيحية قبل
احلروب يشنون مكان كل
ويقتلوهنم الناس وهيامجون
ودماءهم قلوهبم يقدموا لكي
ما وهو للشياطني. قرابني 
األبرياء‘ من كثري عاناه
Fray Pedro de Gantin, in‹›
Lockhart and Otte 1976

.:213- 14

األوائل السكان ’عاش
إسبانيا يف  األصليون
يزرعوا فلم  اجلديدة وحوًشا
قط‘ يفلحوها ومل األرض
Fray Pedro de Gantin,›
in Lockhart and Otte

1976: 220 -21

املدرسية الكتب طابقت
أجناس ثالثة بني  األفريقانية
قبل ما مرحلة يف رئيسة
إفريقية: جنوب استعامر
متوحشون وهم الغابة رجال
اجلنس وكانوا حقيقيون
اهلوتنتوت املنطقة،  يف األقدم
الشامل من جاؤوا الذين
و’الكفري‘ قليًال، أرقى وكانوا
باألحرى بل برابرة، وهم
آسيا، من وأصلهم متوحشون
مرات يف جنوًبا و’هاجروا‘
بعيدة غري فرتة  منذ سابقة
Thompson 1985:›› نسبًيا 

‹96 -97

الــــوزراء رئيــــس شـــّبه
الفلسطينيني بيغن اإلرسائييل
بقائمتني‘ ’حيوانات بأهنم
إســحق خلــيفــته وقـارن
بـ’ذبابة‘ الفلسطينيني شامري
أهنم وأعـلن وبـ’اجلــندب‘
متوحشون وغرباء ’غزاة
أرض يف  موجودون قساة
Neff 1993:› إرسءيل‘

.‹13
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الالتينية إفريقيةأمريكا فلسطنيجنوب
يسود أن الطبيعي من ’وألنه
عىل العقالء اإلنسانيون الرجال
يستتبع أن وهذا ذلك، غري فهم
أن اإلسبان حق  من يكون
العامل برابرة  باملطلق حيكموا
حيث من هم  والذين اجلديد، 
أدنى والفضيلة والعقل الذكاء
كالطفل اإلسبان من مرتبة
وكالنساء بالراشد مقارنة
فاألجناس بالرجال. مقارنة
وقاسية متوحشة الرببرية
اإلسباين باجلنس مقارنة القلب

. واسعة‘ برمحة يتمتع الذي

من جنس شعًبا اخلوسا وكان
املخيفة، املخلوقات من
لكل مدمرين كانوا  الذين
استفزاز. أو سبب دون شئ
ضد حقودين أعداء وكانوا
املسيحيني، جاللتها رعايا
التامس كل فقدوا  وقد
وعليه االعتبار أو بالرمحة
William› إبادهتم من البد
Cornwallis in Harris

.‹Thompson 1985: 88

ترششل، ونستـــون  قـــال 
حق عن دفاعه معرض يف
فلسطني: «ال أوافق يف اليهود
احلق املعلف، لكلب  أن عىل 
أنه مع املذود،  يف النهائي
من طويلة ملدة فيه بقي  ربام
بأن أعرتف ال أنا  الزمن..
اهلناِدرة فاحًشا وقع عىل ظلًام
بأن ال أعرتف وأنا يف أمريكا
الشعوب هبذه أحاق ظلًام
إن القائلة احلقيقة مع متشًيا
ذا واجلنس األقوى اجلنس
األصح، عىل أو املرتبة األعىل
عىل حكمة األكثر اجلنس
إىل جاء العاملي الصعيد 
مكاهنم» وأخذ  املنطقة 

.‹Ponting 1994: 254›
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فلسطني

من حمتلة  فلسطني تكن  ’مل
بل بعيد  حد إىل العرب قبل
قبلهم. من عليها معتدى
ختلق مل رّحل قبائل فهم 
أو مادية قيم  أية  فلسطني  يف 
العرب يقفون ندع روحية، لن
تارخيية إعادة بناء قطعة وجه يف
عاطفي وكتعويض قيمة،
املوثوق احلواريني جلنس
Zangwill جًدا’‹:1920

.‹92-93

إفريقية جنوب
James) برايس جليمس وفًقا
الربيطاين السفري (Bryce

واشنطن، يف السابق
عىل التقدم عدم يقترص مل 
أن بل السوداء  الشعوب 
كانوا أنفسهم األفريقان
االنحطاط: نظرية ضحايا
طوال أوربا عن انقطاع بعد
متخلفني أصبحوا عام مئتي
.‹Thompson 1985: 94›

الالتينية أمريكا

عىل البرش يأكلون حلوم ’إهنم
اللواط يامرسون إهنم الرب. 
أخرى.. إهنم أمة أي أكثر من
غري قساة إهنم أغبياء ومحقى..
إهنم التعلم.. عىل قادرين
والعناكب الرباغيث يأكلون
تقدموا كلام نيئة.. والديدان
أصبحوا أصبحوا أسوأ بالسن
حقيقية‘ بوحوش أشبه
Ortiz, in Todorov Tom?s›

.‹1984: 150-51

التنصري : أو احلضارة إدخال رؤية (3
فلسطني

أن فلسطي‘ ’يف هناك «علينا
وجه يف  أوربًيا سوًرا نقيم
مناوًئا للحضارة وخمفًرا آسيا،
Herzl 1896:› للرببرية»

.‹96

إفريقية جنوب
احلضارة وكالء أخذ
أبطال من والتنصري
(voortrekkers)الفورتركرز
املهمة إنجاز عاتقهم عىل
وجلب التدجني يف النبيلة
املواطنني إىل احلضارة 

املحليني.

الالتينية أمريكا
حافز كــان حـــني فـــفي
األساس واإلسبان الربتغاليني
والطموح الذي اجلشع والنهم
Las› يف العامل نظري له مل يشاهد
Casas, in Dussel 1990:
الالهويت احلافز  كان ‹41
«عامل حتقيق هو  املزعوم
لزاًما كان مثايل». مسيحي
وتنصريه. اجلديد العامل حتضري
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قومًيا هيودًيا مركًزا «إن
ومفيًدا للعامل، مفيًدا سيكون
لإلمرباطورية ومفيًدا لليهود
أن أيًضا وعلينا الربيطانية.
نفكربأنهسيكونمفيًداللعرب
فلسطني، يف يقطنون الذين
مفيًدا يكون أن  النية  ولدينا
أو مترضرين يكونوا ولن هلم،
مقتلعني منالبلدالذي يقيمون
يف نصيبهم من حمرومني أو فيه
تؤدي التي  املجاالت خمتلف
Winston والرخاء» التقدم إىل
Churchel, in Palestine,
March 1921, in Ingrams

.‹1972: 119

فاإلسباناملتحرضون سيجلبون
الذين الربابرة، إىل والنفع اخلري
متناهية بصعوبة يستحقون
بتحويلهم برشية، كائنات اسم
شبقني وشهوانيني كساىل من
وجديرين صادقني ليصبحوا 
من بد ال لذلك باالحرتام.
كفاًرا كوهنم  من إنقاذهم
ملحدينومستعبدينللشياطني
ليصبحوامسيحينييعبدوناهللا

.(Sepúlveda)احلقيقي

الدين التفويض الرشعية: خرافة (4
فلسطني

يف يشكك شخص أي «إن
كنعان، أرض إرسائيل يف حق
يعارض الواقع يف هو إنام
الذي املقدس وعهده الرب 
الذين األولني اآلباء مع قطعه
وإنه التوراة. يف ذكرهم ورد
ووعود كلامت ضد يكافح 
التي واملحرمة، املقدسة اهللا
Schlink› حيفظها» بأن حلف

.‹1991: 22

إفريقية جنوب
نشاطات وجود ومع
االهتامم كان تبشريية،
األكربللمجتمعاألفريقاين
احلفاظ عىل  منصًبا
املتحرض وضعهم عىل
االهتامم من  بدًال املعزول
املواطنني ’تنصري‘ ِب

املحليني.

الالتينية أمريكا
من أن ارتأى جاللتكم..
كريستوافر أنا إرسايل، املناسب
يقال املناطق التي إىل كلمبس،
اجلزر من أجزاء إهنا عنها 
هي ما أرى لكي اهلندية
لتحويلهم ستتبع التي الطريقة
in Las› املقدسة عقيدتنا إىل 
Casas 1989-94: XIV,

.‹41
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أن لإلنجيليني الوقت «حان
‹الكتاب› بنبوءة إيامهنم يؤكدوا
باألرض إرسءيل  حق ويف
Evangelicals‘› املقدسة»
’Concern for Israel’, Paid

Advertisment, Christian

Science Monitor, 3
.‹November 1977

أن تزال وال مهمتي  «كانت
املسيحية العقيدة أعلّمهم
أنقلها وأن عام، بشكل
أقوم وأن األم بلغتهم هلم
تدمري وراء ساعًيا بجوالت
Fray› ومتاثيلهم» أوثاهنم
Pedro de Gantin, in

Lockhart and Otte 1976:
.‹213-14

اإلرث (2 ،1 ،4 ،2
فلسطني

األصليني. السكان إهانة
الجىءيف (714000) خلقت
(1948 م) و(300000) عام

م).. 1967) حرب يف نازح

إفريقية جنوب
املواطنني ثقافات إهانة
املحلينيودياناهتم.سّجل
الرقم إفريقية جنوب يف
األعىل ألي بلد يفالعامليف
ثلثي وأن املساواة، عدم
يعيشون السود السكان
األدنى احلد مستوى حتت
وأن املقرر، للمعيشة
من مواطن ماليني تسعة

املعدمنيمتاًما.

الالتينية أمريكا
وديانات ثقافات «إهانة

املحليني. املواطنني
(أ)اإلفناءمنخاللاالحتالل..
استغالل أوربية.. أمراض
أكثر إبادة يف التسبب متزايد..

منمخسةوسبعنيمليوًنا.‹›

العربية. األرايض أراضيناسلب اغتصاب (ب)
بالعنف.

اقتصادي. االجتامعيةاستغالل منظامتنا تفتت
والثقافية. السياسية

سياسية. والديني»تبعية املعتقدي اإلخضاع
Ecumenical Consultation›

.‹in Beozzo 1990: 79
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العنرصي الفصل (3 ،1 ،4 ،2
فلسطني

يعني العنــرصي الفصــــل
وهي ’العزل‘ أو  ’الفصــل‘
ويستخدم <هفردء> العربية يف
إرسائيل يف املصطلح هذا

السالم‘. ’عملية لتعريف
التمييز إســـرائيل متارس
جماالت يف والديني العرقي
فرص ويف اإلقامة يف الفصل 

السياسية. واحلقوق العمل
(2) أوسلو  اتفاق  يعطي 
الفلسطينية الوطنية السلطة
عـــىل (%4) فعـــيل إرشاف
ومسـؤولية األرض، مــــن
(%98) عىل  حمدودة إدارية
الفلسطينيني السـكان مـــن
احلركة أما الغربية. الضفة يف
الواقعة املناطق بني والتنقل
الذايت احلكم سلطة حتت
السلطات طرف من فمقيدة
أيًضا الحظ اإلرسائيلية،
القدس إغالق  أن كيف
الغربية الضفة سكان وجه يف
1993) آذار منذ غزة وسكان
اقتصادي اختناق إىل أدى م)

اجتامعي. وحرمان

إفريقية جنوب
املواطنني قانـــون نصَّ
1923) لعام املحليني
فصل وجـــوب عىل م)
اإلفريقية املدنية  ’املواقع‘

مدن البيض. عن
العنرصي الفصل مّكن
العامل تشغيل من املدن
وجودهم دون السود،
راحة تقلق كبرية أعداد يف
تم وقد البيض، سيطرة
يف رسمًيا لذلك التأسيس

العنرصي. الفصل قوانني
القانون، لرشوط ووفًقا
األفارقة السكان حيتفظ
األرض.مع من  بـ(%3.7) 
األصليني السكان  نسبة  أن
جمموع من (%67) تشكل
لفرتة وبقوا السكان.
إىل حمميات، يف  حمصورين
أي يف هلم احلاجة تدعو  أن
رخيصة، عاملة كأيد وقت
التجــمعات وانتشــــرت 
العنرصيةاملفصولة يفمناطق
Kimmerling› البيــــض

‹1983: 6n

الالتينية أمريكا
باأليدي املستمر  التزويد
والرخيصة املطواع العاملة
والوسيلة أمهية.  ذات مسألة
حشد كانت وقًعا األشد
جتمعات يف  اهلناِدرة السكان
قرى يف الربازيل يف أو سكنية
.(Aldeias) ألدياس  تدعى
ظاهره يف اإلجراء هذا  كان
التنصري، عملية لتسهيل
الواقع يف منه  اهلدف  لكن
عىل البيض استيالء ضامن
السكان حرص وتم أراضيهم.
حممّيات، يف  األصليني
التمييز ضدهم ومورس
والصحة والثقافة الرتبية يف
بكل واستغلوا واإلسكان
Richard› املتاحة الوسائل

‹1990a: 64-65
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عدد وصل االنتفاضة قبل 
يعربون الذين غزة أبناء
(إيريتس) تفتيش نقطة
إىل إرسائيل يف للعمل  يومًيا

عامل. (100000)
هبط اخلليج، حرب بعد 
(56000) حوايل إىل العدد
متقطع بشكل  العدد هبط  ثم
(13000) حوايل إىل
وعالوة م). 1996) آذار يف
أيام عدد وصل ذلك، عىل
السلطة قيام  منذ اإلغالق 
م) 1994) أيار يف الوطنية
إىل م) 1996) آذار وحتى

حوايل (300) يوم.

امللونة األجناس وجود «إن
يتم هبا  إذ ّمجة،  فوائد يقدم
الرخيص، العمل تأمني
احلصول باملقدور ويصبح 
زراعية إمدادات عىل
جنوب لكن باستمرار، 
سكاهنا أن مع إفريقية،
من أساًسا يتحدرون
قبلية ألعراق  سالالت
كانوا وقد  البنية، أقوياء 
الشاميل اجلزء  من هاجروا
وبصورة اآلن  هي للقارة،
حيث البيض، بلد واضحة
ملاليني املساكن تتوافر
من أوربا املتدفقني السكان
Alexander Wilmot in›

.‹Thompson 1993

اخلطايا ترتكبون مجيًعا «إنكم
ومتوتون وتعيشون الفاحشة،
والظلم اجلور بسبب فيها،
متارسوهنا التي  والقساوة 
قولوا الربيئة، الشعوب ضد
متارسون وعدل حق بأي
هذه مثل اهلناِدرة هؤالء عىل
العبودية. وفظاعة القساوة
مثل بشن قمتم سلطة وبأية
عىل البغيضة  احلروب تلك
كانت التي الشعوب  تلك
بسالم أرضها عىل تعيش 
مثل بتصفية وقمتم ووئام،
منهم الكبرية األعداد هذه 
والذبح القتل  طريق  عن
احلصول وراء سعًيا وذلك
يـوم» كـل يف  الـذهب عىل
’‹Antún de Montesinos›

إال حمددة،  أكاديمية أناقة إىل يفتقر األعمدة ترتيب شكل وإن كان حتى
بأن التظاهر  دون للنظر. الالفتة املقارنة بطريقة اخللقية اإلشكالية تقدم أهنا
العميقة، األساسية املواقف يف كبري ثمة متاثل إذ التكافؤ، عىل تدل «املقارنات»

لالستعامر. حمددة تقنيات ويف

ة ْهَيْونِيَّ خرافات الصِّ (2 ،4 ،2
التي األخرى  االستعامر أشكال مع كثًريا تشرتك ْهَيْونِيَّة  الصِّ أن  مع
اخلطاب. يف فريًدا  موقًعا تعطيها اخلاصة السامت بعض  أن إّال  ناقشناها،
املثقفني عند دارج غري  زًيا طويلة مدة منذ أصبح القومي االستعامر أن ومع
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بقي املسيحيني، الالهوت علامء  وسط  يف ازدراء وحمط اللرباليني، الغربيني
يف وتستند االنتشار. واسع األقل، عىل قريب وقت حتى ْهَيْونِيَّة، الصِّ دعم
امللّحة. واحلاجة الفريد التارخيي واملطلب اإلهلي احلق من مزيج إىل مطالبها
إىل و التورايت التفويض إىل اللجوء عىل دولة هيودية وجود تسويغ ويشتمل
املتحدة األمم قرار واىل الشتات يف هم ملن املتواصل احلنني واىل احلق التارخيي،
األرض، يف املتواصلة اليهودية وإىل اإلقامة العسكري، االنتصار وإىل حقيقة
رشعي تغريت املرتبطة بكل عنرص النسبية القيمة أن حيث دواليك. وهكذا
نبني بمكان أن السذاجة فمن خمتلفة، جمموعات وسط ويف خمتلفة مراحل يف
قد تكون قالب إىل وإحالتها املتباينة، مزج املكّونات عن طريق رشعية مركبة

متاميزة. غري النسبية الفريدة وتصبح هويتها فيه أدرجت
الكتايب النموذج بني فريدة اشتقاقية صلة وجود اليهود من كثري ويزعم 
بمقدور كان وإذا األيام. هذه يف االستيطاين واالستعامر الصهيوين للفتوحات
من املستمدة املزعومة الرشعية إىل اللجوء االستعامر من األخرى األشكال
االستعامر، حالة غبار. ويف له يشّق ال اليهودي فإن االدعاء التورايت، التفويض
التي واألرض املستوطنني السكان بني تارخيي رابط إىل ْهَيْونِيَّة الصِّ تلجأ 
املتواصل السكن  وبفضل األرض، يف تارخيي حق اليهود لكل ستستوطن:
عدد فيها  كان التي األوقات يف حتى إرسءيل/اليهود، بني  قبل من هناك

جًدا. ضئيًال املنطقة يف اليهود السكان

إرسائيل لدولة التأسيسية اخلرافات (3 ،4 ،2
يف فائقة بعناية وقعت األحداث التي تاريخ تم تلفيق م) عام (1948 بعد
الصحراء الطوعية‘ و’حتويل العرب ’هجرة ضمنها التأسيس، ومن خرافات
إلخ. األوسط‘.. الرشق يف الوحيدة ’الديموقراطية وكوهنا ّغناء‘ حدائق إىل
بطريقة الفلسطينيني تاريخ كتابة الصهاينة إعادة بدأ إرسائيل، دولة قيام وبعد
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وداحضني مطالب العرب باألرض: اليهودية الرشعية مضفني منظمة منهجية
اليهود طرد تم منذ  عام، وثامنيمئة ألف طوال حًقا خالية األرض كانت (5)

أصبحت حيث إياها  إمهاهلم  بسبب  األرض يف حق أي العرب وفقد منها،
بن فادعى جرا. وهّلم اآلن، اليهود املستوطنون اسرتدها  وقد قاحلة، أرًضا
من فعلية «حالة يف كانت فلسطني أن الصهيوين االستعامر عشية غوريون
احليوية» «أعاد اليهودي واالستيطان ومهجورة». ومهملة بدائية  الفوىض
Ben-Gurion› العرب» «مشكلة أضحوا األصليون العرب والسكان لألرض.

.‹1971: xx, 25, 47
حلقيقة املعارص إخفاًء الزمن يف الدعائية احلمالت أكثر من واحدة نجحت
فإن بني موِرس وحسب وتشتيته. أخر شعب طرد إرسائيل قيام عن أنه نتج

يّدعي: إلرسائيل املّلفق الرسمي الصهيوين التاريخ
واضطهادهم، األميني عىل للضغوطات حتمية نتيجة ْهَيْونِيَّة الصِّ والدة أن (1

أوُربا. اليهودية يف للمسألة جزئًيا حًال األقل عىل وقدمت

العرب ال بمحاذاة الصهيوين واالستيطان فلسطني. لعرب ًرشا الصهاينة يضمر 2) مل
ترحيًال للسكان. أو صدامات قيام اليهود، نظر وجهة من يستوجب،

جهود باءت يرحم. ال مفرتس حميط يف إرسائيل ولدت  أمر،  من يكن مهام (3
الفلسطينيون باإلخفاق، باءت العرب مع واملصاحلة التسوية يف ْهَيْونِيَّة الصِّ
عام (-1947 يف املستوطنني هامجت بأنانيتها وحقارهتا املجاورة، العربية والدول

املهد. يف اليهودية الدولة عىل القضاء هبدف 1948 م)

ساعدهم وقد  وعسكرًيا، سياسًيا املستوطنني من  بكثري أقوى  العرب كان (4
احلرب. خرسوا ذلك ومع الربيطانيون،

أجل ومن وأمروهم،  العرب الفلسطينيني العرب الزعامء دعا احلرب،  خالل (5
سيّعرض الدولة اليهودية ما وهو منازهلم أن يرتكوا العربية، اجليوش غزو تسهيل
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مشكلة ولدت وهبذا العربية. اجليوش أمام الطريق ويفتح الطرد الهتامات
.‹Morris 1990› الفلسطينيني الالجئتني

(من خالية األرض تكون  أن يستدعي  امللفق  التاريخ أن ُأضيَف لربام
وجعل استصلحها، العمل اليهودي وأن كبري، حد إىل ومهملة مهّمني) سكان
فعال، هبا املواطنون املحليون وينتفع رضر، أي هبا يلحق ولن تزهر، الصحراء
املستفيدة القوى اإلمربيالية من مساعدة دون ترصفوا وحيدين، الصهاينة وإن
نتيجة كانت م)  1947-48) عامي يف وقعت التي البغيضة األعامل وإن 
ارتكبت التي والغزوات واألعامل احلروب كل وأن الضاغطة، احلرب ظروف

جرا. وهلم دفاعية، كانت حمض الفلسطينيني بحق
عقول كّون ثابتة، بصورة اإلرسائيليني  لألطفال امللفق التاريخ تعليم إن
من عدد حكومات مفاهيم وقولب الشتات، وهيود اإلرسائيليني اليهود
تلك اخلرافات إىل حتّدي ليصار الوقت  بعض من ومىض الدولية. اجلامعات
خرافات سبع وجود (Simha Flapan) فالبان سمحا  حلظ فقد  التأسيسية.
1987) هبا املسلم التاريخ حقائق إلخفاء مع بعض بعضها احتدت تأسيسية
هيودية دولة إقامة كان احلقيقي للصهيونية اهلدف أن كيف شليم آيف وّبني م).
القرن من الثالثينيات منتصف يف بالتقسيم القبول بأكملها، وأن عىل فلسطني
الصهيوين: متييًعا للحلم وليس تكتيًكا كان م) 1947) عام يف وكام العرشين
وسيلة بل للصهيونية» هنائًيا هدًفا فلسطني من جزٍء  عىل دولة  أعد ال «وأنا 
‹Ben-Gurion 1938, in Teveth 1985: 188› اهلدف ذلك حتقيق إىل تؤدي
see Morris 1988: 24;› الترصحيات من عدد يف أوضحها عاطفة وهي

القومية. اخلرافة النظر يف إعادة املهم من .‹Shlaim 1988: 17

األصليني السكان جتاه 1) املواقف ،3 ،4 ،2
سكان من  (%95) كان  عندما  م) 1897) عام يف بال مؤمتر إرصار إن 
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عىل ‹Khalidi 1992: مملوكة للعرب ‹17 األرض من و(%99) عرًبا فلسطني
األصليني، السكان االعتبار بعني دون األخذ يف فلسطني، دولة لليهود إنشاء
املستعمرين وأهداف الفرتة سمة وكانت الفلسطينيني. مأساة بداية سجل قد
احتياجات وحقوق اليهود هلرتسل دولة جتاهلت فقد كل اعتبار: عىل طغت قد
فلسطني وكأن العام الصهيوين احلديث من كثري  وتواصل األصيل الشعب
للمجتمع احلر الترصف حتت أرض أهنا أو  (terra nullius) خالية أراض 
الدول بام فيها فرد، لكل مكافأة بأن املرشوع سيكون فعًال، اقرتح لقد الدويل.
عام من نوفمرب الثاين/ ترشين مبكر جًدا يعود إىل وقت يف حتى لكن املحيطة.
كفاح قيام  بإمكانية األقل، عىل  اليهود، بعض لدى تصور  م) وجد 1882)

فلسطني: من املستوطنني أعضاء أحد وكتب مسلح.
الوقت يف فلسطني يف املمتلكات عىل هي االستيالء النهائية األهداف إن
وسيكون السيايس  االستقالل عىل واحلصول اليهود  وعودة املناسب
السالح استخدام عىل املستقبل وأجيال الشباب تعليم  الرضوري من
بأهنم أسياد الرضورة، إذا اقتضت أيدهيم يف والسالح اليهود، وسيعلن

.‹Lehn 1988: 10› التارخيية أرض األجداد
زيف (آرش  األوكرايني، الكاتب قدم له، ورسائل مقاالت سلسلة ويف
املؤمتر الصهيوين يف حاًرضا وكان م) 1856-1927 عام أحاد َهـ / ِغننزبرغ
إلنقاذ جاهًدا  سعى الذي الصهيوين  الربنامج من خاب أمله  لكن األول،
إنه فيها: قال حجًجا ساق ‹Simon 1962› روحه وليس اليهودي اجلسد
يتخيلوا ْهَيْونِيَّة أن الصِّ زعامء خيص األمانة فيام معًربا عن وليس واقعًيا ليس
هيودي استيطان وراء يسعوا أن جيب ذلك، من  بدًال  هيودية. دولة قيام
السكان مع متجانسة  عالقات وجود  دون ذلك  يتحقق ولن فلسطني، يف
لكل والقومية والروحية الثقافية االحتياجات  سيخدم لكنه األصليني،
بعنوان ([احلقيقة م) 1891) عام يف مقال له نرش ويف مكان. كل يف اليهود
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طوال فلسطني يف مكث أن بعد (Emet meeretz-Yisrael إرسءيل] من أرض
عىل نطاق االستعامر اليهودي سبيل تعرتض العقبات التي إىل أشار أشهر، ثالثة
عليها احلصول يتعذر والتي املحروثة غري الواسعة األرض قطع  بأهنا: واسع
اهلجرة عارضوا الذين العثامنيني ومواقف أيًضا للزراعة األرايض الصاحلة بل
أي يظهروا مل العرب من األصليني السكان أن فلسطني. وأكد إىل الواسعة
مستوطن إىل عام (1913 م) رسالة الثاين من ترشين وكتب يف ميل للرحيل.

فيها: فلسطني جاء يف
عىل الترصف الناحية اخللقية من قادرين أخوة لنا فكرة أن أطيق أنا ال
يف بايل وعن خطرت آخر، وقد شعب من برش مع الطريقة هذه بمثل
عسى املنوال، فام هذا عىل احلايل الوضع كان فكرة مفادها: إذا غري قصد
السلطة يف هناية املطاف يف حققنا إذا ما مع اآلخرين، عالقتنا تكون أن
Ahad› جميئه يف رؤية ال أرغب فأنا املسيح: هو كان هذا وإذا فلسطني؟

.‹Ha’am in Lehn 1988: 13

اخلطاب يف البارزة السمة ستصبح التي هرتسل لدى االزدواجية املرء يلحظ
املزمن» الكذب عادة هي العامل، يف جديرة غري ليست «شهرة منتجة الصهيوين
احلقيقية وكذلك ْهَيْونِيَّة الصِّ أهداف من بكل يتعلق فيام ‹Sykes 1965: 26›
1904) عام هرتسل يف موت بعد سنرى. كام تطبيقها عند ما جرى حتريف
1960) عام حتى وبقيت به اخلاصة بيومياته ْهَيْونِيَّة الصِّ احلركة م) احتفظت
عىل األوىل املرتمجة النصوص وأبقت باإلنغليزية. هلا نرشت ترمجات حني م)
تشجيع القاضية:«بمحاولة (1895 م) حزيران عام 12) الكتامن طي خططه
ومع .‹Herzl 1960, 1: 88› « إلخ عرب احلدود.. النفاذ املعدمني عىل السكان
موجهة (1899م) آذار عام من عرش التاسع مؤرخة يف يف رسالة أعلن ذلك،
فلسطني [سكان إبعادهم يف سيفكر من «لكن يشعر بالقلق: مقديس إىل عريب
من رفاهيتهم عندما وسنزيد الشخصية ننمي ثرواهتم سوف اليهود؟] غري من
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.‹in Childers 1987: اخلاصة» ‹167 بثرواتنا نجيء
يف املحليني السكان استخدام  برضورة مضض، عىل هرتسل، اعرتف
متنى الذي املصري وهو اليهود، العامل احلّمى  دامهت عندما خاصة األعامل،

منه. الصهاينة حيمي أن
القديمة ([الدولة هرتسل رواية يف املعارصة العلامنية اليهودية الدولة إن
للروح املتساحمة مالذ هي م) 1902) عام يف Altneuland) الصادرة اجلديدة/
كينغزكورث السيد املسيحي، الزائر وبحسب  املحليني. للمواطنني ونعمة
عليه رد كدخالء؟» اليهود إىل تنظرون «أال سأل: الذي (Kingscourt)
بالغضب. نتوعدهم لنا اليهود الثراء، فلامذا لقد جلب بك: رشيد الفلسطيني
ذاته، م) 1902) عام يف لكن نحبهم؟ ملاذا ال لنا. كأخوة  بيننا يعيشون إهنم
عىل رده  خالل من واضًحا املحليني للمواطنني العام هرتسل ازدراء كان 
رشاكة بقيام الصهيوين االقرتاح  تدعم لن  بريطانيا بأن تشمربلِن اعرتاض
األصليني قربص إرادة سكان ضد ستكون ألهنا مشرتكة، إنكليزية صهيونية
«يف ذاته: لليوم تدوين مبكر ونقرأ يف .‹Herzl’s Diary of 23 October 1902›
أن هلا يمكن التي النتائج باستثناء عالنية، يعرف يقال كل ما ليس السياسة،

النقاش». ختدم
صهاينة وزعامء  فايتس ويوسف غورين  بن كان  عندما مماثلة، وبطريقة
الغالب يف يعربون كانوا (الرتانسفري) الرتحيل مسألة يناقشون آخرون 
يف الواردة  اإلشارات تلك  ويشطبون مغلقة، صهيونية دوائر  يف آرائهم عن

املنشودة: الربوتوكوالت
الصهيوين للمؤمتر املغلقة األبواب  خلف خيطب غورين بن «كان 
النص يف أما فلسطني. عرب  ترحيل فضيلة عن  م) 1937) عام  يف
واحد قانون إقامة حول رصانة بكل أسهب فقد خطابة من املطبوع
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واملساواة األخوي احلب  عىل قائم عادل نظام يف  وللمواطن للغريب
معاملة كيفية يف العامل يف حيتذى ساطًعا نموذًجا  ليكون احلقيقية
Benny Morris,‘How the Zionist Documents Were› األقليات
Doctored’, Ha’aretz, 4 February 1994: see also Morris

.‹1995

بن اعرتاضات بتمييز غوريون بن سرية كاتب تفيث  شبطاي ويعرتف
اخلاصة: طموحاته من العامة غوريون

حمالة ال تؤدي واخلاصة العامة غوريون  بن  ملواقف متأنية مقارنة إن 
تكتيًكا كان سنة  عرشين ملدة الرصاع هذا إنكار أن خالصة  إىل
األصيل اإليامن من وليس الذرائعية  الوقائعية  من  ولد وأنه حمسوًبا،
خالفاهتم، والعرب اليهود وي يسِّ أن بإمكانية تقول التي بالفكرة 
بن ختّىل حتى اليشوف قوة زادت  إن  وما متأخر. تكتيك هو
أيًضا كان  التسوية عىل  قائم حل  يف  اإليامن هذا  إن  عنه. غوريون 
للصهيونية املتواصل الربيطاين الدعم لكسب وخطط صمم تكتيًكا،

.‹Teveth 1985: 198-99›

ادعاءات ومع  مقنع، بشكل   (Lehn/ِهلْن) يبني وكام ذلك، عن فضًال 
هبم الرضر إحلاق أو العرب إخالء جير مل بأنه اليهودي، القومي الصندوق
إخالء برضورة اليهودي القومي الصندوق أرص األرض، رشاء اليهود بسبب
القومي الصندوق رغب والتي فيها العاملني العرب املستأجرين األرض بائعي
لقد .‹Lehn 1988: 55 -57› رشوط البيع» رشًطا من يف رشائها، اليهودي
هرتسليا (اجليمنزيوم) يف ألعاب قاعة املستقبل، أبناءهم يف صهاينة زعامء ّعلم
أن جيب اآلباء «أرض أن: قلب ظهر عن حيفظوا بأن الشباب ولقنوا بفلسطني،

.‹Menuhin 1969: 52› لنا» تصبح
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عدم الطرد خرافة (2 ،3 ،4 ،2
فلسطيني مليون أرباع ثالثة حوايل بطرد اليهودية الدولة ميالد تسبب
خرافة كشف وتم  ال.  أم مقصوًدا كان ذلك بأن الصهاينة أقر سواء عريب، 
يف مصاحلة دراسة خالل من شامل نحو عىل للصهيونية والسلمية احلسنة النيات
أولئك مجيع من مدعوًما كان العرب السكان ترحيل أن تظهر م) 1992) عام
see also Morris› يكن ًرسا إن و البداية منذ ْهَيْونِيَّة الصِّ بالعقيدة يدينون الذين
السجالت كشفته وما فعًال حدث ما ذلك، فالفصل بني إىل إضافة .‹1995
عن احلكومة الصادر الرسمي فالكتيب للنظر. كان الفًتا الرسمية اإلرسائيلية
تم إنه قال: الالجئني، مسألة  عن م) 1953) عام يف نرش الذي اإلرسائيلية
تعليامت رسيعة خالل من اهلرب عىل أو حتريضهم العرب الفلسطينيني إغراء
وأصبحت العربية. الطوق ودول (املفتي) العليا العربية  اهليئة رئيس أذاعها
يثبت دليل غياب برغم اإلرسائيلية، األصول خلرافة مكوًنا مقياًسا احلملة 

تبديدها. عىل برهان وافر ووجود ذلك،
عرب «هجرة يف تقريره اإلرسائييل، الدفاع جيش يف املخابرات فرع حتى
يلقي 1948 م)» /6 و1/ 1947 /12 /1) بني الفرتة الواقعة فلسطني يف
نسمة (391000) حوايل الالجئني الفلسطينيني من (%27) هرب بمسؤولية
التقرير ومع أن اإلرسائيلية. القوة العسكرية احلرجة عىل الفرتة تلك يف خالل
أن إّال العرب املؤقت، خروج تشجع التي العربية اإلذاعات ذكر عىل يأت مل
اهليئة العربية العليا رغبات يعارض الفلسطينيني خروج أن عىل شدد التقرير
يبقوا أن  السكان العربية اإلذاعات  شجعت «لقد املجاورة: العربية  والدول
Hitchens 1988:› اخلروج» خطر لدرء هتديدات وأصدرت أماكنهم، يف
Erskin) تشايلدرز إرسكني أن  مع هذا  يومنا  حتى  اخلرافة وتتكرر .‹75
‹The Spectator 12.05.1961› (1958 م) كشف يف عام يف كان (Childers
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دليل االطالع عىل طلب اخلارجية اإلرسائيلية، وزارة عىل ضيًفا كونه خالل أنه
اهلرب. ومع عىل الفلسطينيني حثت العربية القيادة إن القائلة: للتهمة أساس
يقدم، مل من األدلة» وافر و«قدر األدلة» «أكداس هائلة من بوجود االدعاءات

بعد. فيام أو الوقت يف ذلك أي دليل الوعود، مع كل
«إعالن بوجود فالزعم  يأس. عن يفصح ُقدم ما عادة الذي  والدليل
إثر عىل للهرب العرب فيه تدعو العليا العربية اهليئة عرب األثري» أذاعته البيان
إىل استند الذي قربص، يف مراسل مقيم عرب ياسني شق طريقه دير "حادثة"
الكاثوليك الروم أبرشية مطران والزعم القائل: إن مؤيِّد. غري إرسائييل مصدر
قّرر قاطع. لذا نفسه بشكل املطران نفاه قد عىل الرحيل حّث رعيّته يف اجلليل
التي الربيطانية) اإلذاعة (هيئة عرب اإلدعاء من  مادًيا يتحقق أن تشايلدرز
وحدة وعرب م)  1948) عام األوسط الرشق أخبار نرشات مجيع  رصدت

أنه: فوجد موثقة، أمريكية رصد
يدعو م) 1948) عام يف اقرتاح أو  مناشدة  أو  واحد  أمر ثمة ليس 
أو فلسطني  داخل يف عربية، إذاعة حمطة  أية من فلسطني مغادرة إىل
ألوامر عربية، حتى لنداءات مكرر تسجيل هنالك بل كان خارجها.
in Hitchens› أماكنهم يف يبقوا الفلسطينيني أن املدنيني تدعو قاطعة،

.‹1988: 77

رعب «سجالت وجود عىل األدلة من وفرة ثمة  ذلك،  من  وأكثر
العربية املناطق إلخالء (املستوطنني) اليشوف قبل منظمة من نفسية ومحالت

.‹Childers 1987: 183- 202›
خالل القاسية اإلبعاد محالت من بعًضا ترأس الذي إسحق رابني، سعى
بناء جاء الفلسطينيني طرد  أن خرافة عىل اإلبقاء إىل م) 1948) عام حرب
أن يغادروا العرب من فيها احلسيني طلب أمني احلاج من دعوة مزعومة عىل
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.‹Finkelstein 1995: 195 n. 55› قريًبا املرتقب العربية الدول لغزو نظًرا
م) 1948) عام متوز من عرش الثاين يف رابني، العمليات املقدم قائد وأصدر
دون برسعة اللد سكان بطرد » أمًرا: اللد، يف عربًيا (250) من أكثر ذبح بعد
ويستذكر األسلوب»(6). يقرر أن اللواء) (مركز يفتاح وعىل السن.. مراعاة 
بالرعب أيام مليئة أنسى ثالثة «لن اللد من املوت) (مسرية يف املشاركني أحد
أخّلص أن أستطيع وال ذاكريت، يلفح األمل إن م).  1948) عام من متوز يف
املؤرخون أرص ذلك مع .‹Rantisi 1990: 23› ذلك» حاولت مهام منها نفيس
السكان أن العرشين، القرن من والسبعينيات والستينيات اخلمسينيات خالل
هلم منحت التي الفرصة من سعداء وكانوا » االستسالم انتهكوا رشوط قد
حدث ما نفسه بأن رابني اعرتاف أن ومع .‹Morris 1990a: 2-3› باملغاردة »
نصه، من اإلرسائيلية احلكومة رقابة شطبته «ترحيًال» كان والرملة اللد يف
New / تايمز (نيويورك صحيفة نرشت بعدما حلرجه مدعاة ذلك كان فقد
October 1979, Kidron 1988: 23› امليسء املقطع  الحًقا (York Times

.‹90-94
عىل يسوغه  وهو السكان‘ ِل’ترحيل صفحتني من أقل شابريا خصص
التي مراعاة الوحشية واليونان.. إلخ دون بني تركيا اإلجيابية» «التجربة أساس
التحريفي Shapira›. حتى 1992: 285 مثل هذا املرشوع ‹86- حتًام يتطلبها
لسياسة خلقي تقويم لتقديم عليه  ضغط لو فيام  أنه يعرتف، موِرس بني
ويعتقد االستنكار م) فسيكون عليه عام (1948 يف وممارساهتم املستوطنني
Morris 1990b:› ذاته بالعمل سيقوم العقل» سليم نفعي زعيم «أي أن
براغامتًيا «زعيًام  فإن فنكلشتاين نورمان يالحظ وكام  ذلك،  مع  .‹20-21
Norman Finkelstein 1995:› أخالقًيا زعيًام بالرضورة  ليس  العقل» سليم

.‹187 n. 8
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إرصارها من  تتبني علًنا،  عنها يّرصح مل التي احلقيقية،  إرسائيل نيات إن 
حتى وأراضيهم بيوهتم يعودوا إىل بأن للفلسطينيني السامح عدم عىل املستمر
ال، أم الضغط» حتت  أم األوامر،  «بموجب تركوا وسواء احلارض. الوقت
بتعهدات الوفاء العداوات توقف بعد يتطلبان الدويل والقانون العدالة فإن
عدد ممكن أكرب إجالء النهائي غوريون بن هدف وكان العودة(7). يف حقهم
سلسلة من ذلك استخالص باملقدور وكان اليهودية الدولة من  العرب من
وسائل تدمري استهدفت اقتصادية حرب استخدمها: التي املنهجية الوسائل
املدن، سكان إىل اخلام واملواد الغذائية املواد وإمدادات والتجارة العربية النقل
والتهديد الوعيد إىل الودية) (التحذيرات من تتدرج التي النفسية،  واحلرب
القرى مجيع وتدمري الرسي، اإلرهاب أحدثها التي اهللع حالة  واستغالل
م) 1967) عام حرب وبعد .‹Flapan 1987: 91› اجليش سكاهنا وإخالء
النار األردن هنر طول عىل كانوا الذين اإلرسائييل الدفاع جيش جنود أطلق
حياولون الذين كانوا واألطفال والنساء الرجال من املدنيني منظم عىل بشكل

.‹McDowall 1989: 302 n. 109› منازهلم إىل عائدين التسلل

النفس‘ عن ’الدفاع خرافة (3 ،3 ،4 ،2
شابريا وتسوق النفس‘. عن ’«الدفاع  خرافة فضح  تّم مماثل، نحو وعىل
القوة، اللجوء إىل أبًدا تنوي تكن مل ْهَيْونِيَّة الصِّ إن احلركة فيها: تقول حجًجا
الصهيوين للهدف خلقي بتمييز تقم ومل املرتاكمة.  الظروف إليها دفعتها بل
عىل األصليني الفلسطينيني تصميم من هيودية دولة إىل فلسطني حتويل يف
الوقت، ذلك يف الرصاع، وكان .‹Shapira 1992: 107- 25› مقاومتها
من ما حد  إىل ف ختفِّ نظر وجهة وهي تقريًبا، متساويني حّقني  بني صداًما
أقوى، الصهيوين اإلدعاء إن القائلة: السائد الرسمي الصهيوين التأريخ فرضية

املطلق. يكن هو مل إن
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ممارسة وأيًضا لعالقات عامة، أداة الدفاعية‘ الشعب ’روح إىل اللجوء كان
الطاحمني وضامئر العاملي الرأي روع من  هدأت وقد النفس. خلداع واعية
كان املبدأ. حيث من  االستعامر يعارضون الذين الصهاينة، والعامل باهلجرة
تعكس أكانت سواء لألرض، انتزاع حركة ْهَيْونِيَّة الصِّ أن البداية منذ واضًحا
السكان من قسًام بالعنف. وأن تسوية سلمية أم خالل من الظروف املتغرية،
أرضهم عىل لليهود املتدين عىل فرضية الوضع سيوافقون فلسطني يف العرب
وأن عنها. يتخلوا  أن منهم  يتطلب  ترتيب أي وعىل  (a fortiori) اخلاصة،
واسع عىل نطاق به معرتًفا وكان حمتًام، بات آجًال أم عاجًال اللجوء إىل السالح
Author of Homo) التحريفي جابوثنسكي أقلية طرف من سواء البداية، منذ
غوريون العاميل بن اجتاه أم (‹homini lupus -‹see Avineri 1981: 163 -64

.‹see Finkelstein 1995: 110› السائد الصهيوين

السالح‘ ’طهارة خرافة (4 ،3 ،4 ،2
1948) ويف عام الدليل. مواجهة يف أيًضا اخلرافة هذه عن لزاًما التخيل كان
عىل قادًرا أصبح الذي لليهودي نمطًيا املقولب التحول عن النقاب م) كشف
اإلرسائييل اجليش حمفوظات مدير وأكد الوحشية. الفظاعات ارتكاب 
خالل اليهود احتلها عربية كل قرية يف أنه إرسائيلية أخرى، ومصادر السابق
واالغتصاب واملذابح القتل مثل حرب جرائم ارتكبت االستقالل حرب

.‹Finkelstein 1995: 110 -12›
السكان بوسم املتوقع، األبوي الفاحتني ملوقف ْهَيْونِيَّة الصِّ خضعت
ذي مستعمر لشعب املخططة اجلاهزة النمطية واأللقاب بالتسميات األصليني
اعتنقها التي االشرتاكية أما .‹Finkelstein 1995: 110 -12› ’أدنى‘ مرتبة
التي الستالينية، روسيا  يف  املطبقة تلك فكانت العمل حزب بقيادة اليشوف
املتعاونني وإعدام واألطفال والنساء املسنني بقتل اإلرهاب ممارسة  رشعنت
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يف العربية الثورة أثناء يف الخ، والسلب النهب وأعامل وابتزاز األموال اليهود
أساس عىل ‹Shapira 1992: 247 م) ‹49,350- 1936-1939) األعوام

الوسيلة. تسوغ االشرتاكية الغاية أن
م). 1948-1949) عامي بحرب اإلرسائيلية احلروب جرائم تنته ومل
Israel Sacred س] املقدَّ إرسائيل ‹[إرهاب روكاح ليفيا دراسة ترصد إذ
القرن مخسينيات خالل إرسائيل مارستها التي اإلرهاب حالة (Terrorism

قتل انتقامي، عمل ففي املدنية. األهداف  فيها بام جرياهنا، بحق العرشين
من مدنًيا وستني ستة م) 1953) عام األول ترشين الرابع عرش من يف اجلنود
الغربية بالضفة ِقبية قرية ومتعمد يف مدّبر بشكل  واألطفال والنساء الرجال 
اإلرسائيلية احلكومة  أنكرت فبينام رؤوسهم. فوق  منازهلم نسفت عندما
تنفيذ من كانت العملية أن الحق يف وقت ثبت رسمًيا، احلني ذلك يف احلدث
اإلرسائييل، الدفاع جليش  تابعة نظامية كتيبة قوات وهي (101) الوحدة
آرييل إمرة حتت كانت وأهنا احلدود، عرب  انتقامية بغارات  القيام هلا خمطط
يف البنية التحتية ووزير اإلرسائييل الدفاع وزير منصبي شغل سابًقا الذي شارون
األعوام بني قتل ذلك، من وأكثر م). 1996) عام يف الليكود حكومة بزعامة
بتدبري العّزل من مدنًيا (3000-5000) حوايل م) 1956 إىل  1949) من
McDowall 1994:› للضمري أو تأنيب دون ندم اإلرسائييل الدفاع من جيش

.‹35
جيش سلوك  يف ُمِوِرس بني هبا قام التي والتحقيقات التحريات وبعد

أهنا: إىل أشار اإلرسائييل الدفاع
أن مفاده اإلرسائييل العام الرأي أوساط يف منتًرشا  موقًفا عكست ..
وحدها اليهودي حياة إن ذلك: من  بدًال  (أو  رخيصة العريب حياة 
1953) عام حتى  األقل عىل عام،  بشكل  املوقف  وكان املقدسة)..
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والرضب والتعذيب القتل الدفاع أن أعامل ألعضاء قوات يوضح م)
تكون فلن هبا، مسموح غري كانت وإن العرب، املتسللني واغتصاب
عقاب دون متّر أن املمكن ومن خاصة،  بصورة التوبيخ مستحقة

.‹Morris 1993: 166›

فإن اجليوش، كل يف موجودة العنرصية السادية أن يالحظ مكدول وبينام
ومعاقبة بالقوة واألوامر كبار الضباط النظام يفرض كيف هي القضية األساس
عدًدا اإلرسائييل الدفاع جيش ارتكب لقد .‹McDowell 1994: 36› املسيئني
مدنًيا املثال، قتل (49) سبيل عىل عليها، والتسرت إنكارها وتم الفظاعات، من
‹McDowall 1989: 204› م) 1956) عام  األول ترشين  يف قاسم كفر يف 
Cossali› أيام قليلة الحقة بعد ورفح يونس خان يف إنسان (500) من وأكثر
األعامل and Robson›. أما 1986: 17 -18; Locke and Stewart 1985: 6
يف مدنًيا (81) قتل فشملت هلا رئيسني ضحايا املدنيون كان التي  االنتقامية
إربد من كل اجلوية عىل والغارات م) 1966) عام يف الغربية) (الضفة السّموع
(مرص زعبل أبو مصنع مدنًيا، وعىل ثالثون فيها قتل م) 1986 عام يف (األردن
قتل (مرص، البقر بحر مدرسة سبعون مدنًيا، وعىل م) قتل فيها 1970 يف عام
(200) من أكثر فيها قتل م) 1981) عام يف (بريوت وعىل مدنًيا) 46 فيها

.‹McDowall 1989: 302 n. 106› مدين)
1995 عام  آب 2 (يف اإلرسائيلية اليومية ‹معاريف› صحيفة  وعرضت
قيام ضمت والتي م) 1956) عام يف التي ارتكبت اخلطرية احلرب جرائم م)
وبإمرته، إيتان رفائيل يقودها كان التي (890) رقم اخلاصة املظليني وحدة
وأسس اإلرسائييل جيش الدفاع أركان هليئة رئيًسا الحق يف وقت أصبح وقد
سجني (140) ومئة أربعني حوايل بقتل (تسوميت) بزعامته، حزب ذلك بعد
إن بارد.  بدم مرصًيا، عامًال (49) وأربعون تسعة فيهم بمن مرصي حرب
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بعنف سالحها هّزه يف طهارة خلقيا متفوقة كدولة عند إرسائيل الذات خداع
السابق عن حزب الكنيست اجليش وعضو يف املحارب القديم كشفه أكثر ما
طعن شاهد إنه قال عندما (Michael Ben-Zohar) زوهار بن مايكل العمل،
حرب أثناء يف املوت حتى مرصيني حرب سجناء  ثالثة إرسائيليني  طّباخني
السابق الكنيست وعضو العسكري  املؤرخ وعلم م). 1967) عام حزيران 
مدنيني عرب. أو حرب سجناء اجلنود بقتل هبا قام عدة بحاالت بعيل مائري
إىل هذا شيًئا أضيف ولن بعيًدا. ذهبت األمور ألن رابني الوزراء وأسف رئيس

.‹Jewish Chronicle, 18 August 1995, p. 1›
إىل مستويات ْهَيْونِيَّة بالصِّ املتأصلة العنرصية وصلت جًدا، قريب عهد وإىل
«املوت شعار سمع لقد وممارساته. كاهانا مائري (عقيدة) يف  مقبولة غري 
سبيل عىل اجلدران، عىل بالعربية مكتوًبا وظهر واسع نطاق عىل للعرب»
هناك كان لعدة سنوات. اآلالم عىل طريق اخلامسة عىل جدار املحطة املثال،
الذين اجلنود من  اإلرسائيلية الثقافة عىل العنرصية اهلجمة من ملحوظ قلق
لتصفية الوسائل خيططون بشتى كانوا والذين اليشوف لتاريخ كانوا مكشوفني
نوع تسوغ كل اجلنود استخلص من املحرقة أهنا من كبًريا عدًدا إن العرب:«
IDF Education Corps officer, Col. Ehud Praver, in› « املشينة األعامل  من

.‹Segev 1993: 407
اإلرسائييل اجليش بني مقارنات خارجها ويف إرسائيل داخل يف جرت 
األفضل «من أملاغور دان  املعروف، األغاين مؤلف فكتب والنازية(8).
فيه سنجلس الذي الزجاجي الكشك وبتحضري أنفسنا بتهيئة نبدأ أن لنا 
I Regret’, in‘› الفلسطيني» بالشعب فعلناه ما بسبب علينا حيكمون  عندما
Yerushalaim, Yediot Aharonot, 16 December 1988, p. 23 quoted in

.‹Segev 1993: 410
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شفوي تاريخ وهي (1970 السابع/ (اليوم شابريا أفراهام دراسة أما
الضوء فتلقي مع اجلنود مقابالت عىل م) قائم 1967) عام يف حزيران حلرب
فعلت ماذا خيصهم: مما اخللقية اإلشكالية تكن مل الذين اجلنود موقف عىل
اإلرسائييل اجلندي اإلرسائيليني؟ كان باجلنود فعلته ما بل بالضحايا؟ احلرب
تلك مثل إن الشفقة. الذي يستحق وهو الشخص للحرب، البارزة الضحية
من املجرمني اجلناة متنع الذات عىل التهوين ويف الذات  تربئة  يف  املامرسات
مأساوية كرموز يقدموا أن ألنفسهم ويرتضون  جمرمون  بأهنم يعرتفوا أن
حيل بالتقوى والتظاهر النفس بصالح االعتقاد هذا مثل إن للشفقة. وكموضع
التي املعاناة بسبب األصيل اخللقي لالهتامم الذات العاطفي عىل اإلشفاق حمل
Finkelstein 1995:› العامة املصلحة باسم ومجيعها باآلخرين، الذات أحلقتها

.(9)‹114-20

متضاربة حقوق بني احلكم (5 ،3 ،4 ،2
أن فلسطني،  يف احلديث اليهودي االستيطان بداية  منذ اليهود، عىل  كان
مدفوعني فلسطني إىل جميئهم  حقيقة مواجهتهم بسبب القلق بعض يعانوا
األصليني: العرب السكان مع صداًما احلال يف وّلدت التي الصهيوين بحامسة
Y. Geffen, Ma’ariv,› قبل جميئنا» البيت هذا  قد سكن ما أن شخًصا «أشعر
مقتنًعا اليهودي كان إذا .‹11 August 1972, in Kimmerling 1983: 183

املضادة. الفلسطينية املطالب بصحة يسّلم أن فعليه هناك، يكون بمطلبه أن
ْهَيْونِيَّةبخصوصكيفية كانثمةستنزعاترئيسةيفأوساطاملجموعاتالصِّ
كأميني أو أصليني كمواطنني أو كأقرباء األصلية: العربية اجلامعات مع التعامل
كحركتني إىل العرب واليهود النظر مضطهدة، وأخًريا كطبقة أو ككنعانيني أو
كأقرباء العرب إىل إن النظر .‹see Kimmerling 1983: 184 -89› قوميتني
باالحرتام يف جديرين جيعلهم اليهود، بأجداد الشبيهة السامية اجلامعات من
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أنه مع أصليني، كمواطنني إليهم والنظر األوائل. املستوطنني العديد من نظر
يشرتك التي املشاعر أكثر أحد أصبح حتى املأل أمام بذلك االعرتاف النادر من
تتحقق ال ْهَيْونِيَّة الصِّ بأن االعتقاد إىل أدى ما واسع، وهو نطاق عىل اليهود فيها
إرسءيل كساللة لبني والصهاينة ككنعانيني العرب فقط. وباعتبار بالقوة إّال 
بتمّلك الكتايب التفويض يف باستفاضة عنهم احلديث جرى الذين الكتابيني
املمنوح الساموي احلق  وبموازنة الوثنية.  املامرسات  من وتطهريها األرض
آراء برزت لقد قانونية. غري  املحليني السكان حقوق أن للمستعمرين، نجد
إيمونيم، حركة غوش وظهور م) 1967) عام حرب أعقاب يف القبيل هذا من
اليهود حيث من كبرية بأعداد املحتلة املناطق إغراق عىل سياستها تقوم التي

اإلطالق. عىل ممكن غري هناك العريب يكون احلكم الذايت
الفلسطينيني إىل األوائل الصهاينة املستوطنون ينظر بأن كيمرلينغ اقرتاح إن
ما عهود يف اإلقطاع ومستغلة بأصفاد مكّبلة كانت مضطهدة كطبقة العرب
أولئك أما اليهودي. القومي سياسات الصندوق مع ينسجم ال الراساملية، قبل
القومية اليهودية، للحركة حتٍد أنه عىل القومية العربية احلركة نمو يف رأوا الذين
اقرتح ثانية، ناحية ومن يمكن. ما بأرسع إجهاضها  عىل العزم عقدوا فقد 
املناطق تقاسم يف األشكال متعددة نامذج أمًرا حمتوًما، فيها رأوا الذين أولئك

.‹Kimmerling 1983: 184 -89› السلطة السياسية تقاسم ويف
بالوصل ألن ْهَيْونِيَّة، الصِّ العقيدة هذه مثل نناقش أن املفيد من لعل 
من يصبح العملية،  وممارستها العامة ْهَيْونِيَّة الصِّ العقيدة بني النموذجي
عام يف غوريون بن إدعاء كان إذا فعًال. حدث ما نقوم أن  أكثر  املناسب
نحرم أن حقنا من ليس اخللقية، معتقدايت «حسب يقول:  الذي (1928م)
حتقق سوف تلك احلرمان  وسائل كانت  لو  حتى واحد، عريب طفل حتى
قد حقوقه» من واحد شخص حتى حرمان عىل أداؤنا يعتمد  لن أهدافنا.
تام. خلقي اهنيار وقت الحق عىل يف تشهد أفعاله فإن احلقيقية، آراءه عكس
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املزدوج ْهَيْونِيَّة الصِّ خطاب من العلني كانت اجلزء أقواله أن أكثر ومن املرجح
أية وعىل  العام. النقاش عن  برناجمها من  الدنيئة العنارص أخفى الذي فقط،
فقط يعانون  الذين «أولئك إىل احلساسية هذه  مثل  جابوتنسكي عزا حال،
الواقع» مع جتاوهبم لعدم الشتات أهل لدى عقلًيا واختالًال معنويات كسيحة

.‹Kimmerling 1983: 189›
دولة هيودية ال يف يستقروا املاسة لليهود بأن احلاجة عىل القائمة احلجة إن
منذ كانت مقصودة األصليني. وسواء السكان حمل اإلحالل يف احلق تعطيهم
حقيقة من الدقة وجه وعىل حدة أكثر اخللقية تربز اإلشكالية فإن أم ال، البداية
مضايقات تسبب ومل األصليني، رضًرا فادًحا بالسكان أحلقت ْهَيْونِيَّة الصِّ أن

عديدة. جماورة لدول
ويفرتض دليل. حيتاج إىل ال إنه حًقا واضًحا حتى التارخيي‘ ’احلق ُعدَّ لقد
واسع، وعىل نطاق يكونوا، أن من بقاع العامل، يف أي بقعة الوقت احلارض، بيهود
باعتبارهم العرب إىل الفلسطينيني ينظر بينام القديم، شعب إرسءيل ساللة من
هم تارخيًيا العرب  الفلسطينيون يكون أن املحتمل فمن يكن،  مهام دخالء.
أقام املقدس، الكتاب لرواية وطبًقا حني، يف املنطقة سكنت التي الساللة من
ذلك منذ فلسطني، فكانت  الربونزي. العرص هناية قبيل هناك إرسءيل بنو 
اليهود بعض أن نعلم األعراق. ومتعددة الثقافات متعددة عىل األقل، الوقت
مسلمني. بدورهم أصبحوا بعًضا منهم مسيحيني وأن أصبحوا الفلسطينيني
ربام العرب الفلسطينيني الالجئني أجداد من العديد أن  القدر، سخرية ومن

اليهود. من كانوا
التي اليهودية الدماء وإىل هناك، دفنوا الذين اليهود إىل أجداد اللجوء إن
الرشق احتالل يف ذاهتا النازية التسويغات هي إلخ. األرض وأخصبتها.. روت
بدماء فيام مىض ارتوت وأهنا البدائية، العصور يف سكنوها األملان قاعدة أن عىل
مل للصهيونية التارخيي‘ ’احلق بأن احلجج ِفنكلشتاين ويسوق النبالء األملان.



285
االستعامرية اخلرافات تلفيق

بغري فلسطني من سكنى سنة ألفي أنكر ألنه ليس تارخيًيا حًقا: أو تارخيًيا يكن
من ناحية حًقا، إال وليس أخرى، أماكن يف اليهود سكنى من سنة وألفي اليهود

الدم والرتاب. عن الرومانسية الصوفية املصطلحات استخدام

’حق العودة‘ (6 ،3 ،4 ،2
إن فلسطني.  يف هيودية دولة إنشاء لتسويغ االدعاءات من واحد هذا
ال لكن إرسائيل.  يف  يستقر أن العامل يف هيودي ألي يسمح العودة‘ ’قانون

مالئم نحو عىل مجاعة ما تعّرف عندما إال يف العامل الواسع، يؤخذ بحق العودة
يف عنه ال غنى يشء الفهم هذا مثل ألن منذ عهد قريب. خضعت للطرد بأهنا
من سيربيا العامل، يف اليهود كل عودة بحق تقر ولكي املنظم. الدويل السلوك
عىل قادرة  بوضوح وحمددة مشكلة مجاعة تكون أن  جيب جوهنسربغ، إىل
هنالك تكن مل أنه إال أراضيها. من بشكل مجاعي طردت حديًثا بأهنا اإلثبات
فرصتها تنتظر حمددة، فرتة يف أو يف املايض، نفيت واحدة حمّددة، مجاعة هيودية
فلسطني، اليهود من كبرية من أعداد هتاجر التاريخ، مل فخالل سري يف العودة.
ضعفت أجل العودة من اخللقية فالقضية القرسي. طريق النفي عن حال، بأية
حق إن االستقرار. معاودة عىل  والتصميم الطرد فعل بني الزمن امتداد مع
عىل الطرد والتصميم بني الزمن يراوح حيث البطالن وينتهي إىل يتبدد العودة
املعقول. وإذا حدود ما يفوق وهو القومي اسرتجاع الوطن التوطن أو إعادة
سينهار. فالتسليم الدويل النظام العودة فان حق حول للزمن حدود من يكن مل
إىل لينهال العائدون األبواب يفتح سوف اليهودي العودة حق قانون برشعية
آالف منذ املكان ذلك يف يعيش  الذي الشعب حساب  عىل األجداد أرض

السنني.
شعب أرايض أن تغزو ألي مجاعة حيق القانون الدويل، ال للعرف يف طبًقا
عودة فإن ذلك، أكثر من بل سكاهنا. وتطرد وتضمها إليها عليها آخر وتستويل
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حق مسلم وهو القانون الدويل. كفله حق هو منها التي طرد أرضه إىل الشعب
إذ الطرد والترشيد. من الذين يعانون ألولئك العاملي املستوى خلقيا عىل به
العودة، ألنه يف احلق له عىل شعب صارًخا مثاًال املنفيون الفلسطينيون يشكل
بشكل اهلوية حمددي بطرد سكان الغزاة الصهاينة قام  م) 1948) عام ومنذ
بسندات حيتفظون معظمهم أن مع كافة حقوقهم عليهم وأنكروا رصيح،
حق وليس من بيوهتم، بمفاتيح حيتفظون بزالون ال أهنم ومع متلكهم لألرض
حقهم عن الفلسطينيون هؤالء يتخل مل ما فلسطني هياجروا إىل أن الشتات هيود
مقاييس مقياس من أي هلا ليس العودة بحق اليهودية االدعاءات إن العودة. يف
اخللقي، وتستمد التامسك إىل يفتقر ترشيع إىل تستند العدالة واألخالق، وإنام
مها واحلرب الفتح  أن نجد فبينام  الغاشمة.  القوة  من احلرص وجه عىل قوهتا 
أدوات الرشعية من أداتني ليستا أهنام إال الضم واإلحلاق، يف فاعلتان وسيلتان

املعارص. عاملنا يف
االرتقاء يف املخاطرة حتمل إىل يقود اليهود احتياجات إىل االحتكام إن 
مع يتعارض ما وهو اإللزامي املستوى  إىل الصهاينة اليهود باحتياجات
وبمثل أخرى. قومية مجاعة أو آخر شعب أي حقوق واحتياجات أو متطلبات
احلرص وجه عىل العاملية اخللقية املبادئ ْهَيْونِيَّة الصِّ ُتّعرف الفريد، الطرح هذا
تامة تتعامل براحة ْهَيْونِيَّة أن الصِّ تستطيع ال األمر، حقيقة ويف رشوطها. وفق
أساس عىل إال  تقوم أن  ذاهتا إرسائيل  لدولة كان وما اخللقي. الطرح  مع
كبرية كمية أي ثمة فحسب. ليس للسكان اجلامعي والطرد مصادرة األرايض
وانطالًقا األصليني. السكان جتاه ترصفاهتا تسوغ البهلوانية الرشعية من احليل
الالُخلقية تعزز فقط أن يمكن هلا الرشعية السلطة ممارسة فان النقطة، تلك من
الطرح فقط يفسد يمكن أن الصهيوين احللم إن تقدم وتضخمها. التأسيسية
بدًال اجلريمة، مصدر ستؤلف والتي القوانني والترشيعات، ملجموعة العادي

تكون أداة ُخلقية. أن
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والعصبية اليهودية املحرقة (7 ،3 ،4 ،2
كل يف  واملدن والبلدات القرى من  لليهود املنّظم  الرتحيل عن نتج لقد
ماليني هيودي ستة يقل عن ال ما قتل  النازية االعتقال  معسكرات إىل أوربا
حتى أوربا من هيود احلياة عىل قيد يبق ومل .(10)‹Gilbert 1982: 244-45›
1945) أيار هيودي حتى ومليون ألف ستمئة سوى م) 1939) أيلول عام
معسكرات هبم يف (300000) زج ألف ثالثمئة حوايل بني هؤالء م) ومن
وحدها املحرقة قدمت ما وكثًريا، .‹Gillert 1982: 242 -43› االعتقال
وأكثر .‹e.g., W. Davies 1991: 120› هيودية دولة تأسيس أجل من تسويًغا
استمراًرا األوساط، بعض يف الدولة، لقيام املعارضة العربية ذلك، ُعدت من
وهو ‹Manès Sperber’s Than a Tear in the Sea 1967: xiii› النازية لإلبادة
باستحسان، (Emil Fackenheim) فاكنهايم إميل اقتبسه بالعاطفة، متأثر رأي
إرسائيل. يف للجدل مثري املحرقة ‹1987: 400›‹›. إن النقاش يف يبدو ما عىل
حدث املحرقة إن ا) بل: إرسءيل، بأرض اليهودي ينتج ربط إليه ال واللجوء
ألي قط حيدث مل لليهود  حدث ما فإن وبذلك  التاريخ، يف نوعه من فريد
بل فحسب، اليهود مساعدة عن يتقاعسوا مل إن األميني ب) آخر(11). إنسان
ج) حلاميتهم. األميني عىل اليهود يعتمد لن ولذا اجلامعي، قتلهم يف ساعدوا
إحدى إن أخرى(12). ملواجهة حمرقة الوحيدة احلامية هيودية قومية هي دولة إن
الذي الثمن  إىل تلتفت مل أهنا اليهودية الدولة لقيام كمسوغ املحرقة مالمح
بل للسامية، حمتملون معادون األميني كل أن وبام حًقا،  الفلسطينيون. دفعه
األعداء عرقًيا وطرد فلسطني تطهري الرضوري من بات لليهود، قتلة حقيقيون

أبوابك. داخل املقيمني
إرفنغ واحلاخام فاكنهايم وإميل فيسيل إييل لدى  املحرقة‘ ’الهوت إن 
سلوًكا تشكل  بصفتها لليهود  املحسوسة احلاجات وضع وآخرين، غرينربغ
الذي الفلسطيني،  للشعب املرشوعة املتطلبات إىل إشارة دون مطلًقا، خلقيا
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إن فحسب. اليهودي الشعب حلياة ملموس هتديد وظيفة يف سوى يظهر ال
للصهيونية تارخيي إجراء نقد دون حيول لليهود‘ خري هو ’ما وفق استيعاهبم
أن حقيقة مع  مفيد بشكل التعامل يف واإلخفاق  إرسائيل. دولة  لسياسة  أو
إىل املحرقة الهوت يدفع شعب آخر إذالل عن طريق حدث إرسائيل نجاح
الدولة اليهودية تأسيس حقائق يف مواجهة امللحة اخللقية احلقيقة من التهرب
من تضعف الفلسطيني الشعب حمنة إن م).  1948) عام  منذ وسياساهتا
األمن عن يبحث وهو يعاين  بريًئا شعًبا تصويرها يف املحرقة الهوت قوة

واحلرية(13).

الفريد التارخيي االّدعاء خرافة (8 ،3 ،4 ،2
القائم العهد الديني اليهودي من الفكر يف مكانتها إرسءيل تستمد أرض
ارتباط أن عىل القائم االفرتاض  من حيذر أن  املرء  وعىل وشعبه.  الرب  بني
ْهَيْونِيَّة الصِّ ضمًنا يف القائمة النيات  فعلًيا مع يتساوى باألرض  الشتات هيود
كان السياسية ْهَيْونِيَّة الصِّ أهداف حتقيق أن كثريون ويفرتض السياسية.
هذا. يومنا وحتى بعيد زمن عاملي منذ نطاق عىل لليهودية العليا للمثل إنجاًزا
وأن واحد، وقت يف بالقوة كلهم اليهود تشّتت هذه، األحداث لقراءة وطبًقا
هذا تدعم ال حال، أية عىل التارخيية، احلقائق بإعادهتم. إن قامت ْهَيْونِيَّة الصِّ

التحليل.
سهًال يكن مل ذلك، ومع قرسي(14). طرد عمليات حدث أنه  ريب ال
عدًدا أن وحقيقة اخلطيئة، عىل السبي كان عقاًبا إن القائل: الرأي بني التوفيق
وجود مع م) (538 ق عام يف صهيون إىل العودة بعد يف بابل بقي من اليهود
والثابت منذ األكرب. اإلسكندر اإلغريقية بعد اهلّلينية احلقبة يف شتات هيودي
سبيل عىل بابل يف السبي من قط تعد مل  العرش القبائل  أن القديمة العصور
Josephus, Ant.11.5.2 (123); 4 Ezra 13. 39 -47; Sanh.› املثال 



289
االستعامرية اخلرافات تلفيق

وتبني شاملة. تكن مل ربام هيوذا وبنيامني سبطي أن عودة احتامل 10.3.5› مع
see e.g. Bickerman› يف بابل بقوا اليهود أن الفاريس بوضوح العرص وثائق

.‹1984
لفلسطني املجاورة املناطق إىل فلسطني من الطوعية اليهودية اهلجرة إن 
اهليلينية الرومانية. احلقبة يف منترشة كانت املتحرض بالعامل يسمى ما وإىل مدن
إنشاء وتشجيع الثقافة عىل نرش منصًبا األكرب اإلسكندر خطط جزء من وكان
خمتلفة، امتيازات هؤالء املقيمون ومنح فيها. يقيم وشعب جديد جديدة مدن
ذهبوا إىل بأن كبرية، بأعداد إىل هذه الدعوة اليهود واستجاب املواطنية. حتى
أخرى نية  ِهلِّ مدن وإىل  واإلسكندرية،  أنطاكية إىل وخاصة ومرص، سورية
وبابل الرافدين وميديا بالد إىل الطوعية وامتدت هجرة اليهود حديًثا. أقيمت
للبحر والساحل الشاميل الصغرى العربية وآسيا اجلزيرة وشبه أوربوس ودورا
والبلقان وروما اليونانية واجلزر واليونان، ومقدونيا وإفريقية وبرقة األسود
وافر دليل وثمة وأملانيا. الغال وبالد إسبانيا إىل املسيحية احلقبة وإيطاليا، ويف
the› و (22-23 :15 األول (املكابني اليهودي الشتات انتشار  عىل يشهد
Sib. Or 3.271; Strabo, according to Josephus, Ant 14.7, 2 [115];
Josephus, Wars 2.16.4 (398) 7,3,3 (43); Philo, Flacc. 46 and

هيودية مستوطنات عدة وأقيمت ‹Leg. Gai 281 -82; Acts 2.5-11; etc

ومهام الغرب. شعوب من هي معروفة كام العامل، املأهولة يف معظم املناطق يف
العيش املتدينني اليهود بمقدور كان ما بأنه ثاقًبا املطروح النظري كان التساؤل
مجيع الذين استقروا يف اليهود مجاعات نجد أن إرسءيل، أرض غري أرض يف
شافية. ومهام عملية إجابة قّدموا ورشق فلسطني إفريقية وشامل أوربا أنحاء
واحلنني الشوق عىل وكاف قوي مل يتوافر دليل بالوطن، درجة االرتباط بلغت
ظروف كانت عندما حتى  ’يعودوا‘ لكي اليهود من من حفنة أكثر الستاملة

جًدا. صعبة الشتات
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األبوكريفا) وشبه (األبوكريفا واألبوكريفا التثنوية العهد القديم أسفار يف
القديم، العهد يف نجده كالذي باألرض  املثيل االرتباط من  بعًضا املرء جيد 
الذي الوعد املرء أيًضا خاص(15). وجيد وعىل نحو أقل بشكل يتكرر مع أنه
النهاية ويف .‹Pss Sol. 17. 26 -28› األرض شعبه إىل بموجبه سيعيد الرب
‹Bar 9.2 2› وسوف إرسائيل الذين يعيشون يف أولئك فقط الرب سيحمي
الرب قريب ألن "مقدسة" Bar› وتصبح 1.1 2› االنعتاق األرض عىل تساعد
عرش فيه الذي سيقام املكان هي السعيدة إرسءيل أرض فإن منها. وأخًريا،

الرب.
كيف أعيدت (Halpern-Amaru) آمارو هالربن بّينت فقد حال، كل عىل
املؤلفني ومصالح التارخيية  القرائن  تعكس حيث الكتابية  التقاليد كتابة
يعيد كيف قدمتها  التي األربعة األمثلة  من واحد كل يف وتبِّني املعارصة.
للتاريخ هامة وظيفتها كداللة تؤدي ال تعود األرض حيث روايته، بناء املؤلف
ويف لألرض، الالهوتية  األمهية من  تقّلل التي الروايات  ويطور التقليدي،
بينام باآلخرة، عالقة هلا الكتابة تكون إعادة [التوراة] موسى ويف عهد اليوبيل
Josephus’s /يوسفوس ‹حوليات ويف ‹‹Pseudo-philo املنحول/ ‹فيلو يف هي
صياغة إعادة تتم  التقليد لعمل إعادة كل  ويف تارخيًيا.  مكيفة ‹Antiquities

حمورًيا موقًعا باألرض املتعلق  ذلك  غري  وعد أي يتخذ حتى العهد  مفهوم
.(16)‹Halpern-Amaru 1994: 116 -17›

باألرض املواقف تشّبث يتبني لنا امليت البحر خمطوطات عىل اطالعنا عند
أن اجلامعة أعضاء يستطيع األرض ففي الكتاب املقدس. يف أسفار نجدها التي
Halpern-Amaru› اإلخالص حيافظوا عىل وأن واالستقامة الصدق يامرسوا
قمران التي مجاعة من عمل جزًءا األرض تطهري :1994›. ويشكل 116-17
عند مقبولة جيعلها لكي جدوى، دون إلنجازها القرباين اهليكل  نظام سعى
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األرض عن وجهه إخفاء إىل بالرب تؤدي فاخلطيئة  .‹1QS 9.3-5› الرب
األخرية، احلرب ويف .‹CD 4.10› مقفرة األرض وجتعل ‹CD 2.9-11›
وختوض حرًبا مقدسة األرض عىل احلقيقيني، إرسءيل بني تستويل طائفة من

.‹QM 2 1› اليهود غري الغرباء من ضد أرايض
خاصة اليهود من كبري عدد غادر م)، 70) سنة يف األرض خراب بعد
السكان، من األرض ختلو أن احلاخامات خيش إثرها وعىل  سورية، باجتاه 
هي احلاخامات خيص فيام فاألرض بفضائلها. واإلشادة الثناء إىل فسارعوا 
فقط تتطلبه وما األرض‘. ’خارج هي األخرى واألرايض <هـءرص> ببساطة
حقيقية هيودية حياة بأن لالعرتاف  التورايت للنص صارمة عىل قراءة مواظبة
املحافظة ويمكن القدس. يف اهليكل  ومركزها إرسءيل أرض يف فقط ممكنة
وعىل إرسءيل، أرض يف فقط وإطاعتها اليهودية وصايا الرشيعة من عدد عىل
الكهنة وقرابني العرشية وأداء واليوبيل، السبتية السنوات املثال، رشائع سبيل
هيودية حياة تعيش أن يمكنك هذه اململكة ويف فقط اهليكل. طقوس وممارسة
الذي اليهودي  عن  يقال السبب  ولذلك التوراة. مقتضيات  مع  تتفق كاملة 
ُدّمر فعندما .‹b. Ket. 110b› له‘ الرّب ’مثل انسان األميني إنه وسط يف يعيش

كاٍف. نحو عىل الرب يعبد اهليكل، مل
فواجه األرض: عن النزوح  حركة ازدادت كوكبا بار مترد  إخفاق وبعد 
التام اهلجر منع حياولوا أن عليهم وكان ناحية، من مأزًقا. اليهود حكامء
مع املعايشة يف أسلوًبا يبتكروا أن عليهم  كان أخرى، ناحية ومن  لألرض،
للشعور مرشوًعا. إن األرض أمًرا خارج اليهود عيش جيعلوا من بأن الشتات
العهد القديم (يف يف العميقة جذوره احلاخامية لدى األرض بأمهية العادي غري
والتثنية 2؛ :25 ،22 :23 الالويني 19: 23، 23: 10، من األسفار مثال عدد
الكثرة تلك بمثل تعاطت التوراة أن وبام .(9-10 :35 والعدد 1؛  :26
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احلكامء كرر لقد الشتات. بعد  حتى بارزة، مكانة ستتبوأ  فإهنا األرض،  مع
إن مثالية. إىل جعلها واجتهوا ‹الكتاب› يف الواردة إرسءيل أرض طروحات
تقريًبا. باطنية أمهية أرض إرسءيل أعطت إىل النامذج الطقسية الدائمة اإلشارة
احلنني أي (النوستاجليا) شكل  إليها احلنني وأخذ متخيًال مكاًنا فأصبحت

الشتات. جمتمعات من عدد يف املرء ما جيده وهو ’الفردوس‘ إىل والتوق
(<زرعيم> أي: منها، األول القسم ومعظم باألرض. مرتبط ثلث املِْشنا إن
من السادس والقسم املقدسة) األشياء (<قدشيم> اخلامس والقسم  اجلذور) 
عالوة كثري تعنى باألرض، وثمة التي القوانني مع تتعاطى (<هروت> طهارة)
140-) حييا بن شمعون احلاخام قال الصدد هذا ويف األخرى. األجزاء عىل
والعامل إرسءيل وأرض التوراة ثمينة: هبات ثالث منح القدوس إن م) 165
الدرجة فإن أرض‘ من أي أقدس إرسءيل ’أرض وبينام  .‹b. Ber. 5a› اآليت
m.› قدسية» األكثر يبقى األقداس، «قدس احلرم: هي القداسة من العارشة
سّن يف اشرتاكها مدى من تستمد األرض قدسية  درجة  إن .‹Kel 1.6 -9
بأن ستوحي األرض مسألة حول التوراة أصولية لترشيع قراءة الترشيع. إن
حياة حمض كان السبي وأن يف األرض فقط متاًما ممكنة كانت اليهودية القداسة
تعكس واألخالق الدين جتاه  املواقف  هذه مثل فإن حال، كل عىل  هزيلة.

يف التكيف مع الظروف املتغرية. جذرًيا إخفاًقا
صالة كل بعد عرشة الثامنية االبتهاالت يتلون احلاخامات كان وبينام 
الطقس يف اجلوهري العنرص أصبحت  التي  إرسه)  شيموناي أو:  (التفيلة،
األرض فحسب: من بدًال اهليكل  عىل ينصب الرتكيز كان اليهودي، الديني
إقامتك» ومكان هيكلك ونحو واملستديم، الثابت جمدك مكان «صهيون 
(ابتهاالت يف احلالة أيًضا وهذه هي .‹Benedictaion 14; see also 16, 18›
القدس، نحو متجهة والوجوه االبتهاالت تالوة وجب إنه وقيل .(18 سيدور

.‹m. Ber. األقداس ‹4.5 قدس صوب القلوب تتجه أن األقل عىل أو
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االرتباط احلي عىل احلفاظ يف اليهودية دور حاسم الدينية للطقوس وكان
آب من شهر التاسع يف اليوم السنوية التي تنتهي طقوس الدمار ففي باألرض.
والقدس األرض خلراب السنوية للذكرى إحياء للصوم املخصص <تشع بآب>
عزاء تقبل الرب اإلله، أهيا قائًال:« يبتهل املرتّل اليوم، يبدأ ذلك ويف وهيكلها.
القول: إىل » وينتهي عىل أورشليم حزنا صهيون واملتأملني عىل املتأّملني أولئك
من يا لك، احلمد  بصهيون،  التعازي تقبلت من يا الرب، أهيا  لك احلمد »
بخصوص مكان ‹m. Roš Haš. 4.1 -3› أيًضا انظر « أورشليم ستعيد بناء
لالحتفال عاملًيا مركًزا شكلت ومما أضاف ألمهية القدس أهنا املركزي. القدس

نحوها. موجهة الكنس وأن كل اليهودية باألعياد
تأسيس إلعادة السياسية املحاوالت من حذرين العموريني  حكامء  كان
واحلب املكثف  الديني االهتامم بقي  لذلك، أراضيهم.  عىل  إرسءيل مملكة
وقامت اليهود.  عند اجلامعي الشعور من جزًءا اهليكل لألرض الشديد
بناء إعادة أمل عىل  قامت  الرومانية اإلمرباطورية زمن يف لليهود  ثورة آخر
جستنيان اإلمرباطور وقوانني ترشيعات صدور بعد وجاءت هيودية، دولة
وهو نحميا، حكم الحق وقت ويف لليهود. املعادية (Justinian 483 -565)
يف العريب الفتح وبقيام م). 617 - 614) بني يف الفرتة القدس مسيحي، رمز
687-) من األعوام يف اهليكل عىل موقع عمر[!] جامع وبناء (639م) عام
الطوعي الفردي احلجيج يف لألرض الشديد اليهودي احلب انعكس 691م)

دولة. قيام أجل من سيايس بنشاط القيام من بدًال الطوعية الفردية واهلجرة
وعيد الفصح عيد يف القدس  إىل حيج أن رجل كل الرشيعة طالبت لقد
ويف .(1-17 :16 (التثنية انظر (14-17 :23 (اخلروج وعيد املظال السبوعة
e.g.m.) احلج فريضة يؤدوا الشتات أن هيود من طلب حتى املعبد الثانية فرتة
القدس، يف باهليكل سجًال الرتباطه [السكندري] فيلو ترك وقد .(Ta’an 1.3
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Spec. Leg. 1 the mss insert of the) العاملي املستوى احلجيج عىل فيه ويصف
احلج تكريس م) عكس 70) يف سنة اهليكل تدمري temple). وبعد 67-70
احلج أصبح ثابت، وبشكل اهليكل. عند موقع اليهود للصالة والعبادة احلجاج

للنواح. مناسبة املبكى حائط إىل
نظر وجهتي من واألرض الشتات هيود بني العالقة قطبية انعكست 
وعند (Jehuda Halevi 1075-1141) هالفي هيودا الشاعر عند متغايرتني
ففي م). 1135-1204) ميمون الكبري، موسى الروحي التلمودي الزعيم
كل بني الروابط تعزيز  يف خدمة قدم السبي كيف بّني هالفي (Kuzari) كتابه
جميء بعد فقط ستصحح والتي إرسءيل، وأرض إرسءيل من التوراة وشعب
حافة عىل وأنا الرشق، يف «قلبي صهيون:  عن  فرقته عىل  وتفّجع املسيح.
Libbi bemitzrach, in› املدّمر» املعبد غبار أشاهد أن يل عظيم إنه ملجد الغرب..
وبدمار األرض بخراب مرتبط تفّجعه أن الثابت من .‹Carmi 1981: 347
see his Zion poems, and in particular Sion halo) خاص بشكل  القدس 
.‹in Carmi 1981: 347› آب من التاسع طقوس تضمينها يف تم التي (tishali

القدس ومدينة األرض  مركزية الرئيسة العربي الفكر خيوط أكدت وقد
بني عتبة أرض إرسءيل  شكلت  أيًضا، هالفي الشاعر خيص  وفيام وهيكلها،

والساموية. املجاالت اإلنسانية
أرض إىل قصارى جهده للذهاب بذل هيودي كل واجب من أن عد هالفي
إىل رحلته أشعاره من العديد يف ويتخيل هناك. بالوصايا لاللتزام  إرسءيل
وتوجه سنة، (65) إسبانيا وعمره يف عائلته ترك م) 1141) عام هناك. ففي
بنيامني نعرفه أن ما كل القدس أم ال. زار نعرف بالضبط إن كان ال الرشق. إىل
سجالت ولدينا الوسطى القرون من  هيودي كاتب وهو الطليطيل، يونا بن
من سنة عرشين بعد األدنى،  اجلليل يف رضحيه شاهد رحالته، عن مفصلة

.‹Adler 1894› وفاته



295
االستعامرية اخلرافات تلفيق

مل احلديثة، واحلالكا النبوئية املصادر اتبعوا الذين امليمونيني مع باملقارنة
وباحلديث ذلك، األخرى. مع عن األرايض بحد ذاهتا إرسءيل أرض ختتلف
مقدسة من خالل كانت أهنا والسبب ممّيزة كانت التارخيية، الناحية  عنها من
ميمون مّر لقد إرسءيل. بني تاريخ  أحداث  خالل  ومن  والرشائع الوصايا 
الشتات. يف حياته كلها عاش لكنه مرص، إىل طريقه يف وهو إرسءيل بأرض
يف غادرها التي إسبانيا، عن بعيًدا طويلة فرتة الطليطيل عاش بينيامني وباملثل
عاد إىل ثم وفارس، أقايص سورية وفلسطني إىل وصل حتى م) 1160) عام
فضول نسميه يمكن أن بام اهتاممه روايته وتعكس م). 1173) عام يف إسبانيا

احلج. املتدينون، يسميه عام بدًال السفر،
يف جزء مرعًبا مصًريا خمتلفة أجزاء يف يعيشون الذين الشتات هيود القى
لشاعر منسوب شعر الصليبية. ففي احلروب فرتة أثناء يف خمتلفة أماكن ويف منه
إىل باملسرية املبتالة لاللتحاق صهيون ابنة فيه دعا معنا» «تعايل مطلعه جمهول
الشبايري بار ميشومل دافيد دعا .‹Carmi 1981: 368 األرايض املقدسة ‹70-
الصليبية احلملة أثناء يف وقعت التي االنتحار اجلامعية حوادث من لالنتقام اهللا
وهي مدينة سبايرز، أيًضا وتسمى شباير مدينة يف م) 1096) يف عام األوىل
Carmi› هايدلبريغ  غرب جنوب  الراين لنهر الغربية الضفة  عل تقع أملانية
Ephraim von) رغنسبورغ  فون إفرايم أشعار وتعكس  ‹1981: 374-75
عام رغنسبورغ مذبحة يف وقعت التي الفظاعات (Regensburg 1110 -75
الثانية بني عامي احلملة الصليبية أثناء خالل ارتكبت التي وتلك م) 1137)
Ephraim) بون أوف إلفرايم ء>) <سفر زكر زكريا (سفر ويف م). 1146-47)
االضطهاد التي وقعت يف وممارسات املراسيم يسجل (ofBonn1132 -1200
جرت التي اليهود مذبحة وتفجعه عىل والثالثة أثناء احلملتني الصليبيتني الثانية
لتنتهي بالرجاء م) 1171) عام فرنسا وسط يف تقع التي (Blois) بلوا مدينة يف
Carmi 1981:› القدس يف الرب عند من  ملجأ ومنحهم إنقاذهم أجل من
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طقس كأهنا املذابح تقديم يف متّثلت الفرتة هذه يف شعر الرثاء مالمح إن .‹385
نقيصة. فيه ليس نفس طيبة عن خروف تقديم ويف قرباين،

يمني، شاعر أهم وهو م) 1681 عام بعد (املتوىف َشَبزي شامل  يعكس
التي واالضطهاد القمع أعامل عشية خاصة، املسيح، ملجيء اليهود توقعات
ألبني بالتحليق يل سيؤذن «متى م): 1679-81) األعوام بني ما وقعت
األمرية ألرعى مساء صباح  أدعو إين املمّجدة؟ صهيون أسوار داخل بيًتا
مجع عىل سأعمل «حمبوبتي أخرى: ومرة .‹Carmi 1981: 487› [السكينة]»
داخل الفجر لتحّيي إرسءيل وستنهض بأكملها، والصاحلة اللطيفة أسباطي

.(17)‹Carmi 1981:488› صهيون» أبواب
بن موسى احلاخام قام األرض، يف اليهودي الديني باالستيطان يتعلق وفيام
بإسبانيا، عرصه يف دينية وهو أعىل سلطة ‹Ramban, 1194 -1270› نامحان
مستوطنات تأسيس يف نشيًطا وكان م) 1267) عام يف فلسطني إىل باهلجرة
فون مايري  احلاخام حاول م) 1286) عام ويف والقدس. عكا يف  وكنس
عام يف وقامت فلسطني. إىل الراين منطقة من اليهود عدد من قيادة روتنبورغ
David) ريوفيني دافيد يقودها املوعود مؤمنة باملسيح هيودية حركة م) 1523)
يف اليهودية اجلامعات اهتامم وجذبت األرض، إىل العودة هدفها (Reuveni

فون نامحان احلاخام رحل م) 1772-80) عام ويف وأملانيا. وإسبانيا مرص
تافه، أنه قبل من عرفه ما كل عىل وحكم (Bratzlov) إىل األرض براتزلوف
.« الصحيحة بالرشيعة أمسك » باألرض املبارش االحتكاك  خالل من وأنه
حتت فوًرا، لكنه، يف العودة ورغب حيفا. قدماه وطئت بمجرد أن هذا وحتقق
حاخامات أحد قادة أما أبًدا. القدس إىل يذهب ومل طربيا، ذهب إىل الضغط
Rabbi Yehuda Liwa of Loew-) بيزالل بن لوف أوف ليفا هيودا احلاخام براغ،
أمر تارًكا إرسءيل، يف دولة قيام عىل يّلح فلم (Ben Bezalel, 1515-1609
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(الالويني مناسًبا يراه الذي الوقت يف هبا الذي سيأيت الرب  مشيئة  إىل ذلك
.‹Davies 1991: 33› (44-45 :26

Elijah Ben) فيلنا من  سلامن سولومون  بن  إليا احلاخام تأثري  وحتت
عامي يف صفد  إىل جمموعات ذهبت غاوون) (فيلنا (Solomon Salman

أنفسهم وعدوا اليهود جلميع  املمثلون  أهنم وارتأوا (1809-1808م)
وُأرغم املساعدة. تقديم أجل اآلخرين من باليهود استغاثوا  عندما حق عىل
برسبورغ من (Akiba Schlessinger) شليسينغر عقيبة احلاخام مثل  بعضهم،
أكثر عليهم من الصعب إذ بات األرض، إىل الذهاب عىل م) 1837-1922)

العلامنية. يف أوربا التوراة لتعاليم طبًقا أن يعيشوا فأكثر
والعلامنية العرصية من الفارة اليهودية حركات (W. Davies) ِدِفيس يعرف
والقومية الدينية ذاتيتهم عن ختّلوا الذين اليهود ألن ْهَيْونِيَّة:  الصِّ باحلركة
إىل وعادوا مضللني ثّم من  أصبحوا الغريب املجتمع مع ’مطّبعني‘ ليصبحوا
الديني مًعا األمرين بأداء يقوموا ولكي ذلك، مع منها. ختلصوا التي التقاليد
إىل عادوا الدينية، اجلذور  إىل العودة من فبدًال حد،  كل جتاوزوا  والقومي
املتحّجر. املايض بقايا من  دينهم عادين والرومانسية، واالشرتاكية  القومية،
صهاينة النهاية يف أصبحوا الذين العلامنيني التاسع عرش هيود القرن خيص وفيام
قابل وغري خاص و’فضائحي‘ هو لألرض إىل كل ما الديني التكريس «رمز
ِدِفيس م يسلِّ ذلك ومع .‹Davies 1991: 35 n. 17› هيودًيا» لالستيعاب

ْهَيْونِيَّة. الصِّ والقومية لألرض الديني بني احلنني معينة طريقة واحدة باتباع

خالصة (4 ،4 ،2
املواقف أن رأينا حالة، كل يف متميز االستيطاين االستعامر تطبيق  أن  مع 
خربناها. التي  العقيدة  يف السائدة هي كانت  األصليني السكان جتاه املقولبة
تقنًيا تطوًرا أكثر املستعِمر يكون أن البد االستعامر، حدوث رشوط ومن
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هذه اخلصائص املستعِمر قدمت ملعايري ووفًقا املستعَمر. من ومادًيا وعسكرًيا
ما ونادًرا اجلشع لعرقنا». «االزدهار وسوغت ’العرقي‘ أو ’الطبيعي‘ التفوق،
جتاهلوا إما فهم األصليني، السكان وْقع مرشوعهم عىل املستعمرون يراعي
ألنفسهم وأعطوا املحليني السكان األفضل فيام خيص هو بام علموا أو ذلك
ويف وجتمعات حمميات يف بحجزهم سواء عليهم، مرشفني يكونوا بأن احلق
الفلسطينية(18). الوطنية السلطة أرايض من  (ا) مناطق  يف أم  بانتوستانات
يمكن العامل) األوربيون (اكتشف بموجبها التي املركزية النسخة األوربية يف
عىل العبيد  جتارة أثر كان كالتايل: اإلشكالية اإلنجازات معظم  حتى رشح
فقدم موات. غري بمجموعه  كان  امليزان  أن بيد شك، بال مؤذًيا إفريقية
اجلديدة واخلرضاوات الفواكه املثال تشكيلة متنوعة من عىل سبيل الربتغاليون

.‹Williams 1962: 41›
التي اخلطوط مع يتامشى تارًخيا إرسائيل ودولة  ْهَيْونِيَّة الصِّ مؤرخو لّفق
واحلركات األمم  ممارسات  مع األمر واقع  يف يتوافق كام  سبق  فيام ناقشناها 
عن أجل التخيل الدائم من اليهودي  خرافة احلنني بتزييف وقاموا السياسية.
كأهنا هبا وسّلموا  األجداد وطن يف  خالصة هيودية دولة وتأسيس (املنفى)
طموًحا إن  حتى الفريد)  التارخيي االدعاء (خرافة جيل كل عند النموذج
أوربا األخرى يف القوميات بروز بعد إال اليهودية الدوائر يف يظهر مل كهذا،
بني اليهودي التاريخ يف أمة دولة  إقامة  طموح  يظهر  مل عرش.  التاسع القرن
التاسع القرن يف القومية األوربية وجميء م) 135) عام يف كوكبا بار مترد هزيمة
الفردوس إىل باحلنني احلقيقة، شبيه لألرض، هو يف احلنني اليهودي عرش. إن
القومية اآلراء صمدت األوساط الدينية، ويف اهليكل. وشعائر لطقوس املفقود
األرثوذكسية املؤسسة وجه يف  وألكاالي كاليرش للحاخامني  االستثنائية،
الدينية املؤسسة وكانت الدينية، املشاعر عىل  ْهَيْونِيَّة الصِّ تعتمد ومل املتطرفة.
جيب الدين. حيتقرون املؤدجلون الصهاينة وكان باستمرار. ْهَيْونِيَّة الصِّ ترفض
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واحدة لعقيدة تقدم حمتوم إىل ْهَيْونِيَّة الصِّ قبل ما ليهودية الوفري التنوع جيّري ال أن
األصيل الصهيوين خرافة إن آخر. شيًئا أم ْهَيْونِيَّة الصِّ كانت عليها، سواء متفق
التاريخ حقيقة  ف حترِّ ال التاريخ قبل  ملا السياسية ْهَيْونِيَّة الصِّ عن املختلقة 

وألصلهم وملصريهم. ألنفسهم املعارصين اليهود نظرة تشوه بل فحسب
عن معينة عزلة يعكس خمتلفة وأماكن فرتات من النصوص تكديس إن
الدليل تقديم حد  إىل يصل وال الشتات أماكن يف املقدسة وإزعاًجا األرض
كّيل األبدي التغريب (خرافة مكان كل يف لليهود املستديم االضطهاد عىل
يف وال مكان كل يف موجوًدا يكن مل اجلسيم فاخلطر  واالضطهاد). الوجود
مر لقد احلياة. قيد اليهود عىل بقاء ذلك  عىل يدل كام األوقات من أي وقت
1950-51) عام ففي نعم، مظلمة. وأخرى ذهبية عصور الشتات أهل عىل
واألبنية املعابد بتفجري رسمًيا  السامح  عىل مرغًام نفسه غوريون بن وجد م)
محلة العراق، تال ذلك من اليهود (العلية) هجرة أمر لتدبري بغداد يف اليهودية
يرتك ومل البلد اهلرب من إىل هيودي بحوايل (105000) دفعت ناجحة مكثفة
ومل إرسائيل، إّال املقصود أو املكان وجهة سفرهم حتديد يف خيار أمامهم أي

.(19)‹Shiblak هيودي ‹1986:127 أربعة آالف سوى يبق
بينام يف اهليكل. مرتبًطا بالعبادة إرسءيل أرض إىل أهل الشتات حنني كان
اهليكل موضوع يف تناقش التقليدي‘ ’اليهودية أدب من عديدة جملدات ظلت
إضافة كمدينة. القدس يتناول منها والقليل كقرابني، ستقدم التي واحليوانات
الدوام عىل إليها يشار  التي هي  عنده تقدم التي والقرابني  ذلك، فاهليكل إىل
إعادة والرغبة يف اهليكل، بطقوس االرتباط لكن، اليهودية. الصالة أداء عند
حسبان يف تؤخذ أن جيب قرابني احليوانات تقديامت واستعادة اهليكل بناء
صدمة هآريتس صحيفة  أحدثت الفصح  عيد عشية  ملحقها ففي  احلقائق.
The املقدسة] الّلحام ([دكان (1995 م) نيسان عام من عرش الرابع يف لقرائها
طقوس وإن إلخ. اهليكل.. قرابني مع التعامل كيفية بتوصيف (Butcher Shop
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إىل باحلنني  احلاملني مزاج  يعّكر سوف إليه وما كقرابني العجول وسلخ ذبح
الشتات. أهل صميم وتوق يف مكانة من هلا ملا الدنيوية القدس

املخاطبة وصيغة اهليكل.  بموقع أيًضا مرتبط القدس إىل احلج ومبعث 
موقع إىل توقع القيام باحلج عن كانت تعبًريا القدس‘ يف القادم ’العام بعبارة
جيب استعامري. استيطان  قيام يف  رئيس صهيوين كمطمح  وليست اهليكل
هناك، العيش يف التمني مع باألرض العاطفي الروحي  االرتباط عدم خلط
السكان حساب عىل سياسًيا، خاصة عليها السيطرة يف الرغبة أقل مع وبدرجة

أتوا. من حيث ويعودون املكان احلجاج يزور، أساًسا، األصليني.
اليهودي احلنني أن عىل كاٍف، غري دليل عرش، التاسع القرن قبل توافر
أرض هي  كنعان فأرض االستيطاين. االستعامر إىل باللجوء إشباعه يمكن
ودينية ُخلقية  مشكلة  عىل ينطوي  ’واكتساهبا‘ نفسه  ‹الكتاب› يف كام  امليعاد
حل Schweid›. ويمكن 1987: 535› اخللقي الرشط عليه ينطبق وامتالكها
«فقد أرض أهنا ذلك يف والسبب شفايد، يطرحها التي والدينية اخللقية املشكلة
وستواصل ارتكبوها، التي واخلطايا بسبب األثام فيها حقهم سكاهنا السابقون
:1987› عادلني» يكونون فقط عندما األرض يف اإلقامة إرسءيل بني أسباط
هيود أجيال إىل اخللقية الفروسية متاًما هذه مثل نعزو أن وال يمكن .‹535-6

هذه اآلراء. ال يقرون بمثل الذين الشتات
يعاود مل الصهيوين، اإلنجاز عن ناصع سجل تقديم عىل وبإرصارهم
بل فقط، تارخيهم  كتابة إرسائيل ولدولة  للصهيونية  الرسمّيون املؤرخون
بني موِرس التعارضات حيّلل مثل هذا التاريخ. عليها التي يقوم الوثائق أيًضا
ويوميات املصححة املنشورة بخط اليد والنسخ املكتوبة فايتس يوسف يوميات
واضح، الدعاوي فاهلدف مكثف. بشكل ذاتًيا واملراقبة الواضحة غوريون بن
يف املستوطنني سكان بأهداف الواردة واملتعلقة اإلشارات استبعاد يف خاصة
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غوريون. وبن فايتز بني التي جرت االجتامعات انعكس يف ما وهو ’الرتحيل‘
غوريون إىل بن يشري ال العربية، القرى عىل االستيالء عن املعّدلة النسخ ويف
اجلامعية والنهب  السلب لعمليات ويتعرض والطرد، واالغتصاب املذابح
السلوك الوحيد يف اخللقي‘ ’العيب أهنا عىل والقرى البلدات يف وقعت التي

.‹Morris 1995: 56 -57› اإلرسائييل
للمذابح ذكر أي فحذف نحامين يوسف يوميات "تنظيف" فايتس وتوىل
نحامين استشهادات وكل لالجتامعات ’املختزلة‘ التسجيالت يف الواردة
عىل بناء رفضت، التي اهلاغاناه قوات وقساوة ووحشية لعدوانية الناقدة 
فحسب» السالم «يريدون الذين العرب مع التفاوض قيادهتا، من أوامر
من نحامين انتاب الذي للقلق ذكر أي فايتس Morris›. وحيذف 1995: 54›
جبيني «يندى م) 1948) عام من نيسان يف طربيا يف  اهلاغاناه سلوك جّراء
أصابه الذي الرعب بسبب وأتركها» املدينة عىل أبصق أن أود و’أنا‘ خجًال
البلدة رفعت أن بعد الصفصاف، يف (65) فالًحا وذبح النساء اغتصاب من
الصاحلة يف استسلموا، أن بعد أيًضا وامرأة، رجًال وذبح (76) األبيض، العلم
البالغ اإلجراء هذا بمثل أتوا أين «من مفكرته: وتساءل نحامين يف .‹p. 55›
يف تظهر ال املحرجة السجالت إال أن مثل هذه بالنازيني؟» األشبه القساوة،
ترصف هبا اليهود بني قام التي املقارنات إىل فايتس. فكل اإلشارات مقتطفات
والترصف ويوآف حريام  عمليات يف اإلرسائيلية الدفاع قوات من وحدات
pp. 55,› "املختزلة"  الرسمية السجالت من ختتفي املحتلة أوربا يف النازي
أكثر بني من  هم الدعاوي  الصهيوين التاريخ قي ملفِّ أن موِرس وعد .‹59
.‹1995: 44› املصادر تزوير يف البارعة الغريبة املهنة هذه أمتوا املهنيني الذين
القادمة األجيال ومورس، وتوريث قيل ما ذلك إخفاء وراء من اهلدف وكان
The السالح] الطرد وخرافة طهارة عدم املايض ([خرافة من املعدلة النصوص

.(Myth of No Expulsions, and the Nyth of Purity of Arms
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اختصار اليهودي للتاريخ الشاملة ْهَيْونِيَّة الصِّ القراءة آثار أبرز من لعل
العقدية الدينامية من واحد نوع التارخيية اليهودية إىل التجربة يف الغني التنوع
أال اليهودي، التقليد يف والوضعية االنكفائية العنارص أكثر تؤكد بعض التي
مصري الدولة وتقرير األمم عن باقي بانفصاهلا به تعتز الذي التقليد ذلك وهو
النزاعات تلك إن باآلخرين. يلحق الذي الغبن عن النظر بغض  اليهودية 
اهليمنة مواقف عىل واملّبنية وختشاهم الغرباء تكره (إثنية) قومية من التي تنبع
وبذلك اليهودية، داخل األخرى التقاليد هبدف ترقى ال واالستبعاد، العنرصية

لألمم(20). منارة اليهودية بأن تكون اجلامعة تدعو
تسريِّ التي باخلرافة وثيق بشكل ارتبط اليهودي التاريخ كتابة إعادة إن

من واحدة فرتة يف اليهودية الطموحات ذروة إىل هبا وتقذف ْهَيْونِيَّة الصِّ
بالطريقة ولن تبقى يف أغلب الظن. تبقى لن التي وتلك جًدا تارخيها احلديث
التوترات تداخل وطأة حتت غالًبا املطاف، هناية يف املظامل فيها تنهار التي نفسها
تدعم لن تغفر أو واخلارجية التي املعتقدية، التناقضات من تنبع التي الداخلية
ْهَيْونِيَّة الصِّ عىل السابقة اليهودية تستحق .

مسّمى(21) غري ألجل القمع سياسات
اليهودي للتاريخ يسمح أال وجيب هبا، معايريها اخلاصة وفق عليها أن حيكم
عرش التاسع القرن يف متحدة إمربيالية قوى نزعات عليه تسيطر أن بمجمله
طريق عن  األوربية باليهودية حّلت التي  والكارثة  استعامرية، قومية وميول

الثالث. للرايخ العنرصية السياسات
نظًرا املقدس، الكتاب عىل  أساًسا العودة بحق اليهودي اإلدعاء  اتكأ
املؤسسايت السلب يمّيز ما وأكثر تدعمه. مقنعة ُخلقية أرضية وجود لعدم
عموًما األصليني الفلسطينيني السكان بجق ْهَيْونِيَّة الصِّ ارتكبته الذي اإلمجايل
الدوائر الالهوتية معظم لدى إليه ينظر الغرب، ومل الذي القته يف االستحسان
املنصوص الرب وعود بمقتىض اليهودي الشعب  يستحقه مما بأكثر والدينية
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اخللقية الرشعية توفري يف البد منه يشء ‹الكتاب› الكتاب املقدس. ف يف عليها
واالنتصار الفتح  أسلوب يف خطاًبا ْهَيْونِيَّة الصِّ تغدو دونه وومن املزعومة،
ظاهره يف يبدو كام ‹الكتاب› قراءة إن .‹Riley-Smith 1981: 43 -44›
ساموية رشعية إىل اليهودية  االدعاءات حيول الذي اخللقي  اإلطار يقدم لن
السكان وطرد املوعودة عىل األرض االستيالء لنفسه جييز بل فحسب، مقدسة
<متسبء> .نادًرا اليهودية من وصايا الرشيعة لوصية بالقوة إنجاًزا األصليني

االستعامري. عرص املسيح بالسلب يفتتح أن املرء يتخيل ما
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الكتايب والدليل االستعامر (3
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الكتاّيب: الربهان تأويل إعادة (1 ،3
وتارخيية أدبية معضالت

املرشوعات يف ‹الكتاب› يف األرض لتقاليد التأسيسية األمهية بسبب
تاريخ بداية من  القصص.  هذه تفّحص  نعيد أن  املناسب من االستعامرية،
الكنيسة وقراءة  للتوراة الكنِس قراءة ربطت آخره، إىل واليهودية املسيحية
كام قصة، كل الواردة يف للشخصيات الزمنية بالفرتة القصص القديم، للعهد
تعاطيِها من بدًال مبسطة للاميض، تارخيية سجّالت مع كانت تتعاطى أّهنا لو
الكتاّيب القصيص الرسد  أن حني  الحقة. يف قرون عدة بعد التأليف زمن مع
أنه مًعا  والكنيسة  الكنيِس يف عد االستعامرية املرشوعات محاس أهلب الذي
األحدث النقدية فالدراسة املوثوقة. التارخيية املعلومات بنقل أساًسا  يقوم
وتسمى األوىل  اخلمسة القديم العهد أسفار وهي اخلمسة، الرشيعة ألسفار
عليه يطلق وما اخلامسية أساس وهي اخلمسة، [التوراة] موسى أسفار أيًضا:
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وقع التأليف زمن بأن جيادلون الذين  أولئك  بني  تنقسم التثنوي، التارخيي
جيادلون الذين وأولئك امليالد، قبل الرابع إىل السادس القرن بني يف الفرتة ما
فرتة هناك إًذا، امليالد. قبل الثاين إىل الثالث القرن ما بني الفرتة يف كتبت بأهنا
عن أسئلة يثري ما وهو ورسدها، املزعومة األحداث بني كبرية زمني  انقطاع
فالقصص واالهتاممات. التأليف من والغرض األديب والشكل التارخيي السند
أن فيها يفرتض امليالد ال قبل الرابع إىل السادس القرن فرتة يف األدبية الواردة
تعكس وال األولني" اآلباء "فرتة يف السائدة االجتامعية الظروف بدقة تعكس
ذلك، من أكثر بل فلسطني. يف العارش إىل عرش الرابع القرن بني  ما  فرتة

الواسعة(1). من الصورة الكتاّيب جانًبا واحًدا فقط الرسد حيوي

اآلباء األولني روايات (1 ،1 ،3
ضاربة فجذورها  كبرية، خيال قوة التكوين بسفر اآلباء  قصص يف
باألرض إلبراهيم الوعد قصة تقرأ ذلك، من أكثر الغربية. الثقافة أعامق يف
إىل ‹الكتاب› التعرف حني أن يف فعًال. حدث ملا وكأهنا سجل ونسله [التوراة]
للكتاب نقدي تقييم فيه املايض يف حدث ما وراء والسعي قوي، كنص أديب
أفضل ليست التاريخ عن قضايا األدبية اإلجابات إن الالحقة. والستخداماته

الشكل األديب. عن قضايا التارخيية اإلجابات من حاًال
سفر يقدم  أن بعد اآلباء. لقصص مبّسطة  قراءة  من التالية الصورة  تربز
والكائنات وحيواناته والعامل الكون  ألصول  تصوره (11 :1) التكوين
عىل الرتكيز إىل األرض عىل الناس من العديد عىل الرتكيز من يتحول البرشية،
البرشي (التكوين التاريخ عىل منصة [التوراة] إبراهيم فوضع أبرام واحد. فرد
القول: «فأجعلك أمًة عظيمة« يف بداية أخرى باقرتاب التبشري وتّم (28 :11
ويذهب أرضه يرتك أن إبراهيم [التوراة] العهد مع تّضمن .(2 :12 (التكوين
بكل وورثته أبرام الرب ويعد .(5 (التكوين كنعان أرض امليعاد، إىل أرض
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إىل مرص هنر من (12-14 :13 األبد (التكوين إىل عيناه التي تراها األرض
10- :16 (التكوين بإسامعيل هاجر وحتمل .(1-18 :15 (التكوين الفرات
(التكوين 17: -15 إسامعيل من بدًال إسحق مع عهًدا سيقيم الرب لكن (12
إسحق ورزق .(4-2 :26 (التكوين وإسحق الرب بني العهد وجتّدد .(22
(التكوين [التوراة] إبراهيم به ُوعد الذي املكان يعقوب، ويسكن اسمه، ابًنا
:32 (التكوين يف إدوم يسكن أن عيسو، 1-4). وكان عىل االبن اآلخر، :82
أصول التكوين سفر من (26 :27-50 :11 ثم يتناول (اإلصحاح 4).. إلخ.
وفاة حتى وسارة، [التوراة] إبراهيم األسالف، خالل من إرسءيل، بني شعب
هذه شؤون عىل اخلمسة األسفار من تبقى ما ز ويركِّ مرص. يف ويوسف يعقوب

الواحدة. األمة

األديب النقد التكوين: سفر (1 ،1 ،1 ،3
يعكس املختار املوعودة األرض نموذج شعب االستعامريني استخدام إن
وحتى الكتاب. من منتقاة تارخيية خمتارات مع يتعامل املرء بأن الشائعة النظرة
الكتابية النصوص  إىل استثناء  بال وهيوذا إرسءيل مؤرخو نظر قريب، وقت
يعكسون تلك النصوص مؤلفي أن وعدوا ثابًتا، تارخيًيا أساًسا توافر أهنا عىل
:1985 e.g. Orlinsky› العرضية عالقاهتم يعكسون أهنم كام املايض أحداث
التي الكتاّيب، جديدة للنص صياغة أكثر من يقدموا مل كثرية نواح ومن .‹45
see Garbini› اخلاص والدفاع  املسترت  الالهويت التأويل عند فقط  هبا متسكوا

.‹1988: 1-20
هي ما اآلباء أن قصص توحي لكي عوامل عدة أمر، تلتقي من يكن مهام
يف تقع أهنا [التوراة] بحكم إبراهيم عرص تارخيية يف ننظر دعونا أديب. خيال إّال
شهدت والذرية. الرب باألرض وعد أصل فيها التي نواجه املادة تلك نطاق
اسم وجود حقيقة عىل وقربص  ومرص وأوغاريت  وإيبال ماري  حضارات
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تقرير تارخيية يف يساعد كثًريا ال الذي األمر واسع، نطاق عىل [التوراة] إبراهيم
أن التكوين وختربنا قصة .‹Ahlström 1993: 181› ‹الكتاب› الوارد يف االسم
الرافدين بالد يف حاران إىل الكلدانيني أور من أتوا وعشريته [التوراة] إبراهيم
حياة نمط عن ختّىل وقد (13 :11 (التكوين كنعان إىل توجّهوا ثم العليا ومن
حربون، يف املكفيلة مغارة فقط وامتلك املمجوجة، البدوية نصف الرتحال
.(23 (التكوين للدفن مكاًنا الستخدامها  احلثيني أحد من اشرتاها التي
تلو مرة (7-6 :21 بعده (التكوين من ألبرام ونسله باألرض ويتكرر الوعد
،3-4 و26: و17: 5-8، ،18-21 و15: ،14-17 (التكوين 13: األخرى
اخلمسة األسفار من سفر يف كل تكراره ويعاد و05: 42) ،13-15 و28: 4،
11؛ :32 والعدد 42؛ :26 والالويني إلخ؛ 1 2: 24، و33: (اخلروج األوىل

إلخ). والتثنية 1: 8،
جدول لتتزامن مع يمكن تأرخيها تقدم معلومات ال اآلباء قصص وألن
نفسه إزاء حماولة املرء جيد ‹الكتاب›، خارج من مصادر مستمد حمدد تارخيي
وصفه جاء  الذي احلياة نمط بني مطابقتها أساس عىل األحداث تأريخ 
الباحثون وناقش املحيطة. الثقافات جسدته الذي النمط القصص وذلك يف
يشبه أنه أساس التكوين عىل الذي صوره سفر الرتحل نمط حياة املختصون
ماري، وثائق ويف األثري  الدليل عكسها كام املزعومة، األموريني هجرات
2000-) األول  الوسيط الربونزي  العرص بفرتة يربطونه ذلك وجعلهم
1550-) األخري الربونزي بالعرص  آخرون باحثون ربطه بينام م)  1800ق

نوزي. نصوص يف االجتامعية مع العادات التامثل أساس عىل م) ق 1200
[التوراة]. إن إبراهيم بوجود تأريخ متأخر لقصة توحي عدة عوامل إال أن
وعشريته [التوراة] إبراهيم أتى منه الذي املكان أهنا عىل الكلدانيني أور حتديد
عىل يظهروا فالكلدانيون مل تارخيية: مفارقات ينطوي عىل (13 :11 (التكوين
عىل اسمهم يطلق ومل امليالد(2)  قبل التاسع القرن قبل العامل أحداث  مرسح
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الكلدانيني أور عبارة ترتدد ومل امليالد. قبل السابع أو الثامن القرن قبل املنطقة
قصة توحي بأن التي قد (7 :9 (نحميا سفر يف ذكرها حتى جاء مرة أخرى
القصة. مادة  خالل من إليه املشار  الزمن عن جًدا متأخرة [التوراة] إبراهيم
وجود هلا يكن مل إسحق، حياة يف تظهر التي السبع بئر إن من ذلك، بل أكثر
وإسحق [التوراة] إبراهيم وألن مماثلة، بطريقة املبكر. احلديدي العرص قبل
20 (التكوين جرار من  أيباملك الفلسطيون ملك مع قيل كام تعامال كليهام
م). ق 1200) عام قبل فلسطني يف الفلسطييون معروفني يكن  فلم  و 62)
الثانية األلفية هناية قبل األثقال حلمل حيواًنا اجلمل يستخدم مل أخرى، مرة
[التوراة] إبراهيم لقصة  اخليالية الطبيعة  فإن  ذلك، عىل  عالوة امليالد. قبل
وجود إن .‹Ahlström 1993: 184 -86› واضحة (41 التكوين (سفر يف
تارخييتها مسألة أمام الباب القصة تفتح يف مفارقات عىل تارخيية تنطوي عنارص

وظروف تأليفها. الزمنية وحقبتها األدبية وشخصيتها

والتاريخ والتقليد [التوراة] إبراهيم (2 ،1 ،1 ،3
تتوافر ال إنه م) 1885) عام يف القول إىل خلص قد فيلهوزن يوليوس كان
إبراهيم يكون أن املحتمل ومن األولني، اآلباء عن تارخيية معرفة  لدينا
ودلت تارخيية. شخصية  وليس مقصود غري أديب اختالق حمض [التوراة] 
أن ‹Goldingay 1983; Millard 1983› مقنع وبشكل جًدا حديثة دراسة
بل القصة، يف املوصوفة عن الفرتة موثوق عىل دليل تشتمل ال األبوية القصص
تعيش الذي ختاطب العرص لكي فرتة الحقة يف تأليفها تم أدبية خياالت هي
للباحثني اجلديدة التأويالت م)  1974) عام يف  طمسن توماس وقّوم فيه.
جهودهم وحتدى م) 1970 و 1920) من األعوام بني  البارزين املختصني
أن اإلضافية. وبّني الكتابية رنني األصوات قاعدة اآلباء عىل تارخيية يف إرساء
عن طريق حاران كنعان إىل الكلدانية أور من إبراهيم [التوراة] رحلة تقاليد
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أصًال، مستقلة عديدة صدامية تقاليد عىل قائم تأويل وأهنا إعادة غري تارخيية،
تارخيية، بل ذاكرة إىل تستند ال املقدس للكتاب زمنًيا التاريخ وقائع ترتيب وأن
واستبعد تارخيية. غري عاملية رؤية سلًفا تفرتض جًدا متأخرة الهوتية إىل خطة
الكتابية إلعادة تفسري القصص استغالل يف املبذولة اجلهود أصويل كشخٍص

.‹T.L. Thompson 1974: 315› الرشق األدنى تاريخ
األلفية يف بفلسطني املتعلق لفهمنا وخطري جديد  تفسري يف طمسن رشع
(Van Seters) سيرتز فان كتبها دراسة ودلت التكوين. سفر الثانية ولقصص
قصص وأن أهنا موثقة يزعم ‹الكتاب› خارج من ملادة القديم أن التأريخ عىل
حاول ذلك، إىل إضافة عنها. الدفاع يصعب املفرتضة القديمة العصور اآلباء يف
فرتات من انبثق األوىل اخلمسة لألسفار املركزي اليهودي التقليد أن يثبت أن
األمر، حقيقة جًدا. ويف القديمة املََلكية من انبثاقه بدل السبي، بعد ما أو السبي
51: 2؛ (إشعيا السبي نصوص يف كشخص [التوراة] إبراهيم إىل اإلشارة متت
املتعلقة األجزاء فإن (12 سفر يشوع (21: 4-3، وباستثناء (42 :33 حزقيال
احلوادث املصاحبة ذكر عىل تأت مل والتي القديم، يف العهد قبل السبي ما بفرتة
قبل من املستخدمة القصص بأن توحي يعقوب أو وإسحق [التوراة] إلبراهيم
Whybray› السبي البابيل فرتة قبل وقعت قد تكن مل ربام التكوين سفر كاتب
األشكال قصص متعددة عىل قائم تاريخ أرسة اختالق إن .‹1995: 49- 50
غري هو أمر موجوًدا فعًال قبل السبي أدب ما فيها أسطورية يكون عن رموز
أجيال أربعة خالل بمفردها متكنت ألرسة "قومًيا" شكل تقليًدا وقد واضح،

أسباط إرسءيل ». هم عشرية « اثنتي عرشة منها يتفرع أن
األدنى املرشق آداب يف نظائرها هلا الكتايب األدب أجناس معظم  إن
املادة مضمون إما يف نظري أي عن عبًثا نبحث فنحن حال، كل عىل القديم.
فتح ويف اخلروج قصص يف ونبحث (12-50 (التكوين شكلها يف يف حتى أو
أصوهلا تتبع عن ثقافات يمكن دليًال نمتلك بينام عليها. واالستيالء األرض
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الثقافات وسط  يف خاصة نظائر بصورة ولدينا األخري،  الربونزي  العرص  إىل
إىل أسطوري، ماٍض إىل أصوهلا تتبع يمكن لشعوب والرومانية، اإلغريقية 
خارج العامل اليهودي توجد ال املمتدة وهي العربية األبوية القصص يف نظائر
للثقافة مبارشون ورثة وهم الفلسطيني،  أن غاربيني ويوحي واإلغريقي.
اإلغريقي الثقايف النوع هذا تقديم مسؤولني عن كانوا واألناضولية،  اإلجيية

.‹85f :1988› العربي الثقايف إىل املشهد
األبوية. التقاليد من  يامثل مظاهر إغريقية مدن قيام يف األسالف دور إن
[التوراة] وإبراهيم أينياس التناظر بني عىل الضوء (Weinfeld) فاينفلد يسلط
بني خيص فيام [التوراة] إبراهيم أن إىل غاربيني ويشري .‹1-21 :1993›
بتتبعهم الرومان فعل  كام نفسها وبالطريقة الرافدين بالد ولد يف قد إرسءيل
نشأ فقد احلالني، كلتا ويف  .‹1988:  80› أينياس طروادة بطل إىل أصلهم
إىل برحلة القيام إليه يرتك حضارة عريقة ويعهد رجل مراحل: النموذج عىل

إلخ: الفعيل.. والتأسيس السلف هجرة بني انقطاع فرتة هنالك الدنيا؛ بقاع
(إشعيا 15: [التوراة] إبراهيم األب يرتك
ووالده وزوجته ومعه الكلدانيني أور  (2
ونحميا ،7 :15 ،28-31 (التكوين11:

.(7 :9

املشهورة طرواده ‹Aen. 2.2› أينياس يرتك
وابنه، ووالده زوجته ومعه

ستصبح (والتي آرام لفرتة قصرية يف ويقيم
إىل ويصل إلرسائيل) عدًوا الحق وقت يف

امليعاد، أرض كنعان،

ستصبح (والتي يف قرطاجة لفرتة قصرية ويقيم
ابنه يصل العدو اللدود لروما). الحق وقت يف
‹Aen. 1.267-69› الفينيم إىل أسكانيوس 

لونغا. ألبا وإىل
أخرى شعوًبا  ساللته ستحكم  ومنها

.(10 :49 ،29 :27 ،5 :17 (التكوين
أن هلا  سيقدر التي روما إىل ساللته تصل
Aen. 1.57-59; 286-88;› العامل حتكم

.‹3.-97
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انقطاع فرتة بوقوع [التوراة] إبراهيم ُأخرب
أو (31 (التكوين 51: (004) سنة مدهتا

.(41 (اخلروج 12: سنة (034)

(333) مدهتا فرتة انقطاع بوقوع أينياس ُأخرب
.‹Aen. 1.270-72› سنة

بني حالة ويف طويلة. حاكمة ساللة تقديم طريق عن اهلوة ردم وتم
يف إيل وعبادهتم الرحل األولني لآلباء التكوين سفر تقاليد فإن  إرسءيل،
بني قبائل استقرار قبل املنطقة يف عاشت  التي الشعوب عن ُأخذت كنعان
هيوه، يعرفوا مل  األولني اآلباء أن  عىل اخلامسية تقاليد  وتربهن فيها. إرسءيل
من أيًضا أتت ربام عن يعقوب فالقصص .(5-3 :6 (اخلروج القومي االله
هر> <يعقوب اهلكسوس ساللة أمري باسم شبيه يعقوب فاسم الكنعانني. عند
يف املستخدمة املتشاهبة اللغة إىل االنتباه فاينفلد ويشد .‹Weinfeld 1993: 8-9›
لداود، إبراهيم [التوراة] صدى بأن ويوحي إبراهيم [التوراة] وداود، وصف

.‹9-11 : 1993› التقي ألغسطس صدى التقي هو أينياس كام

وأصلها [التوراة] إبراهيم قصة داللة (3 ،1 ،1 ،3
لألولني، األبوي ’التاريخ‘  ز مركَّ نحو عىل (3-1 :12 (التكوين يبسط 
إىل ويتوجه بالده يغادر أن  [التوراة] إبراهيم من  يطلب خالله من الذي
وال [التوراة]  إبراهيم فال ذلك، مع والذرية. األرض عىل حيصل حيث
أرض كانت ألهنا األيام من يوم يف األرض متلكوا  األولني اآلباء من أي
وكانوا (23 (التكوين غريهم وآخرين (7 :31 ،6 الكنعانيني (التكوين 12:
بيوسف السفر فعًال، خيتتم .(27 :35 ،4 :23 (التكوين مقيمني غرباء جمرد
القصة مفادها أن وبنتيجة (26 (التكوين 50: بمرص تابوت يف موضوع وهو
يف وتنتهي بآخر امليعاد أرض عن بعيًدا األولني من اآلباء بواحد تستهل األبوية
عظيمة سوف حسب القصة، وجعله أمة أن الوعد بإكثار نسله حني يف مرص،
يتحقق. أن دون بقي إلخ) 5-2 :17 ،2-3 :12 (التكوين أعدائه عىل تنترص
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باخلري سيذكركم واهللا مويت؛ وهو حيترض: «حانت ساعة ألخوته يوسف وقال
وإسحق إلبراهيم عليها  أقسم  التي األرض  إىل  األرض هذه من وخيرجكم

.(24 :50 (التكوين ويعقوب»
عام، بشكل تقدم ال ألهنا  متميزة األولني باآلباء املتصلة فالروايات
من سلسلة لدينا سيكون  ذلك، من بدًال واحد.  نوع من تارخيية معلومات 
[التوراة] إبراهيم تقدم معهودة، دينية وأحداث للعشرية املتعاقبة  احلوادث
الزمن، خارج الواقع يف تقع األبوية القصص يف اإليامن. إن "حقائق" كقدوة
بني ما يراوح نطاق  يف خمتلف نحو عىل احلوادث تأريخ تم ذلك وبسبب
يمتلك الراوي أن خيص فيام الرضورة تقتض م). مل ق 200 و م (2500 ق
أن بل متجرًدا، تارًخيا هدفه أن يكتب مل يكن إذ املايض، عن دقيقة معلومات
خلفية جتاه حتركت التي املثالية األبوية الشخصيات مايض عن  مادة يدرح
هو األفضل ملا ومفاهيمه أغراضه مع تتفق بِنِيَّة التارخيي الزمن موجودة خارج
ربام خالل  ‹Garbini 1988: 15› النهائي التأليف زمن يف  قراءه، خيص فيام

البابيل. السبي
اخلرايف املايض  املسبيون (Judahites/Judaeans) اليهوذيون استخدم
وجعل إرسءيل، كل متثيل يف حقهم ليؤكدوا األولني اآلباء لقصة واألسطوري
الوعد هذا اإلهلي. للوعد واملتسلم ليعقوب السلف هو اجلد [التوراة] إبراهيم
العالقة يف احلق وخوهلم فيها آماهلم خيب أنه حسبوا التي امللكية نبذ الذي
أور، يف [التوراة] إبراهيم أصل مكان وبتحديد الشعب. بمجموع الساموية
جيد التتبع لألصول إن هذا اجلدد(3). حكامهم عند يلقون حظوة جيعلهم قد
وقت بعد لنفسها روما الذي أوجدته واألسطوري اخلرايف املايض نظًريا يف له
النهائية صياغته وصل إىل [التوراة] إبراهيم تقليد أهلشرتوم أن ويرى قريب.
ذكر أي غياب إن باألرض. احلق العائدون حرم عندما البابيل السبي  بعد



316
االستيطاين واالستعامر املقدس الكتاب

معظم وعند التثنوي، التاريخ عليه:  يطلق ما يف  [التوراة] إبراهيم لشخصية
.‹Ahlström 1993: 182› السبي بعد ما تأريخ يؤيد السبي قبل أنبياء ما

عىل ترص ال التي [التوراة]، إبراهيم لقصة احلالية بالد الرافدين صيغة إن
للعرب األول اجلد أنه بل  فحسب، واليهودية إرسءيل لبني األول  اجلد  أنه
خالل من األراميني وجد (12-18 (التكوين 25: إسامعيل خالل من أيًضا
إبراهيم أخ ابن من خالل األمونيني وجد املوآبيني وجد رفقة، ووالدته يعقوب
25؛ :25 (التكوين عيسو خالل حفيده من اإلدوميني لوط وجد [التوراة]،
الغريب السامي العامل املستقبيل أمام الطرح هدفها هو كام كانت (7-4 :2 التثنية
من التي الوسيلة أبرام كان جتوال إبراهيم [التوراة]. من نسل وشعوبه بأهنم
كان تتوطد. أن  السامية الغرب شعوب جلميع القربى لصلة يمكن خالهلا
كانت فعندما وهيوذا. إرسءيل شعوب عند القدوة اجلد [التوراة]  إبراهيم
القدم الغائر يف الشعب تارخيه متثل وضيق، عرس حالة السبي يف بعد ما مجاعة
see› سابًقا» ذهبًيا «عًرصا  [التوراة] إبراهيم  مثل لقد الكامل. مثال أنه عىل 

.‹Ahlström 1993: 184 -87
املتعلقة تلك مثل [التوراة] إبراهيم عن قديمة تقاليد وجود املحتمل من
تلك املثال، سبيل عىل ومنها  غريها، إليها أضيف  والتي وعمورة، بسدوم
القصة ليعقوب يف الكيل الوجود إن البابيل. األرس أثناء بيعقوب، يف املتعلقة
اجلد منه جعلت الشامل) ويف ويف وسط فلسطني األردن رشق ويف اجلنوب (يف
القبائل حتمل الذين عرش االثني لألسباط أًبا إرسءيل، اسمه كل حتمل الذي
نال فقد ليعقوب، ُأعطيت التي البالغة األمهية اسامءهم. ومع عرشة االثنتي
لألمة (اخلروج السلف اجلد بصفته الواسعة من قبل [التوراة] الشهرة إبراهيم
ربام .(20 :7 ميخا وسفر 24 :33 حزقيال وسفر 13 و32: ،5 و4: ،24 :2
جعلته حمبًبا عند اجلنوبية هيوذا مملكة "نشاطاته" يف أن حقيقة إىل السبب يعود
قصة متثل السيناريو، ذلك ويف السبي. يف التقاليد، ربام وحدوا الذين اليهوذيني
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املتوافرة لديه، وتأويله للتقاليد املنقحة الراوي صياغة رأينا كام األولني اآلباء
تنكرهم يف بابل هيود دعم أجل من وكتب األمور. لتقويمه طبًقا نرشها التي
حيقق بذلك تفوقهم، بابل، وحتى هيود الهوت موثوقية املََلكية وتأكيد ملذهب

.‹Garbini 1988: 85› والدة اليهودية

’اُخلامسية‘ روايات (2 ،1 ،3
النص عىل تركز اخلمسة الرشيعة أسفار قراءة يف املتزامنة الطريقة إن
قيمتها عىل الضوء وتسلط التاريخ من  التحقق مسائل وتتحاشى الكامل 
.‹Childs 1976: 73; Prudký 1995; Whybray 1995: 133 -43› الدينية
األولني اآلباء هناية اخلليقة إىل إرسءيل منذ بدء بني أصول تاريخ النص يروي
الرب [التوراة] موسى  لقاء  إىل مرص يف العبودية فرتة وخالل (التكوين)
[التوراة] موسى عىل العهد  رشائع نزول  بعد  .(19 - 1 (اخلروج سيناء يف
املوعودة األرض إىل حدود إرسءيل بنو يتقدم (10 :10 العدد - 20 (اخلروج
لتالئم باختصار  وتتكرر الرشائع تعاد حيث (31 :36 -  11 :10 (العدد
قصة وييل .(29 :33 - 1 :1 (التثنية األرض يف  للعيش اجلديدة الظروف
هبا واالستقرار امليعاد  أرض  الشعب دخول رواية اخلمسة  الرشيعة أسفار
املََلكية إىل نظام قبيل حكم من يف نظام احلكم تغيري إىل ليصار والقضاة) (يشوع
امللوك حكم احلياة حتت رواية نمط تأيت وأخًريا، والثاين). األول (صموئيل

والثاين). األول البابيل (امللوك السبي حتى عرص نزوًال
خلق الرب العامل والبرشية اخلمسة. األسفار يف تطور معني إدراك باإلمكان
اختار شعًبا انطالقة جديدة، خالل ومن لكن، (11 - 1 (التكوين فخذلوه
الشعب هذا  .(50 - 1 (التكوين األمم والشعوب  وليعلم به ليؤمن واحًدا
(اخلروج) خالصه  أعقبت التي معاناته، خالل من الرب طرق  حفظ الذي
إىل سيتقدم الذي (10 - والعدد 1 (الالوين املقدس الرب شعب هو أصبح
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اإليامن رشط عىل هبا سيحتفظ والتي (36 - 10 (العدد املوعودة األرض
1 و8: ،30 - 29 ،16 و5: ،40 :4 التثنية 12؛ :20 (اخلروج واإلخالص
األصليني السكان يطردوا أن إرسءيل بني عىل وكان .(21 - 8 و11: ،9 -
إبراهيم إىل قطعه الذي الرب وعد ينفذوا ولكي رشورهم بسبب حملهم وحيلوا
يف األعظم اهلبة كانت فإذا و7). (التثنية 9: 5، ويعقوب وإسحق [التوراة]
النتهاك األعظم  العقوبة  فستكون ورخاء،  بسالم  األرض يف العيش امليثاق
.(47 - 46 31، و32: 26، - 25 :4 األرض (التثنية ضياع معاناة امليثاق
(العدد إرسءيل وسط يف أقام هيوه الرب ألن (منفصلة) األرض مقدسة كانت
.(26 :17 (الالويني السمة، هذه عىل القداسة، فرائض وتشدد .(34 :25
ارتكب ما إذا أخرى، مرة بذلك وستقوم األوائل، سكاهنا األرض لقد لفظت
ومن .(30 - 24 :18 (الالويني األرض ونجسوا البغيض العيب إرسءيل بنو
،34 - 29 (العدد الدماء وسفك (29 :91 (الالويني البغي بني املحظورات
إىل عىل شجرة معلقة شنًقا املقتول جثة ترك جواز وعدم (9 - 6 :12 والتثنية
:42 (التثنية ثانية الزواج للزوج حيل - 23) وال 22 :21 (التثنية الثاين اليوم

.(4 - 1

املصادر مسألة (1 ،2 ،1 ،3
اخلمسة، الرشيعة ألسفار الفسيفسائي التأليف فرضية عن وبالتخيل
عن طريق لتأليفها تعليًال تقدم أن التقليدية الوثائقية فلهوزن فرضية حاولت
لتشكل تدرجيًيا جتمعت التي القديمة الصغرية بصحة الوحدات جدًال التسليم
التقاليد نسج  (’Jahwist‘J) الَيْهِوي  القدس، يف  كاتًبا إن مكتوبة. مصادر
يف اململكة املتحدة إىل أعىل موقع وصوًال إرسءيل بني لتاريخ قصة يف القائمة
أسفار األكرب من احلجم تكون ق م) التي 920 - 960) سليامن قيادة حتت
الشاملية، اململكة يف كاتب قام املتحدة، تفسخ اململكة وبعد اخلمسة. الرشيعة
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اهنيار عند إرسءيل. بني تاريخ عن مماثلة بكتابة رواية (’Elohist‘E) اإللوهيمي
نسخة تأليف إىل اجلنوب، وتم انتقل هذا ق م) 721) عام يف اململكة املتحدة
يف امللك يوشيا إصالحات يف أثناء (JE) التقليدين كال توحد التاريخ، من معدلة
مكونة كمجموعة التثنية وتم تأليف (امللوك الثاين 22-23) م) ق 621) عام
إعادة يف تسببت امليثاق، عىل تركيزها شدة من التي، (D) التثنوية من الرشائع
حركة نمت  هيوذا  يف التوطن وإعادة  السبي بعد  .(JE) التاريخ بعض كتابة
عىل ركزت ترشيعية هيئة وضعت الكهنة، عليها هييمن كان جديدة، جتديد
واندمج .(P / الكهنويت أمة مقدسة (التقليد وبناء العبادة الصحيحة رشوط
شاملة واحدة رواية ليعطي (JE) اليهوي-اإللوهيمي التقليد مع الحًقا هذا

الشعب. أصول عن
بالظهور، التمسك بالتعاليم التقليدية عىل عام إمجاع بدأ ذلك، أكثر من بل
التكوين من سفر األكرب، الكتابية املادة تأليف من مراحل هناك أربع كان حيث
إىل تصل  ومل  امليالد، قبل  العارش القرن يف ربام وقعت، امللوك،قد سفر إىل
الوثائقية تلك الفرضيات تثر مل قبل امليالد. الثاين النهائية حتى القرن حالتها 
قصص بقبول بل فحسب، (11 - 1 تارخيية (التكوين القبول بصحة مسألة
إن القول: إىل وتوصلت فسيفسائي، شكل عىل املركبة والتقاليد األولني اآلباء
التأليف. فرتات عن قيمة معلومات عىل غري املرتابطة احتوت األربعة املصادر
القديم. إرسائيل تاريخ بناء إعادة ضئيلة يف قيمة ذات املعلومات وكانت تلك
/ (اليهوية التقاليد مفاهيم عن الالحقة التي حتيد والبحثية فالدراسات العلمية
من وبدًال ومستقلة، متامسكة J) بصفتها وثائق E P / الكهنوتية / اإللوهيمية
مستمدة الوثائقية كانت املصادر عليها اعتمدت التقاليد التي بأن أوحت ذلك
األديب إىل تأليفها يعود شفهية وأسطورية (فولكلورية) مواد من كبري حد إىل
القصص جتريد عىل املحافظ الفعل رد فإن ذلك، مع وسابق. طويل تاريخ
بصحة متسك الوثائقية الفرضية يف ضمًنا  الواردة  تارخييتها من الكتابية
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داخل املوجودة صميم اإلضافات األدبية يف الواقعة األحداث جوهر تارخيية
األبوية. وبتلك القصص عىل واملشتملة بالكتاب املقدس، اخلاصة النصوص
األقدم وبالتقاليد األبوية، القصص جلوهر املزعومة التارخيية إنقاذ تم الطريقة
لتاريخ التارخيي اجلوهر إىل األقرب (JE) هيوية\إلوهيمية أن تكون حيتمل إذ
وضع القصص عن (W.F. Albright) وليم ألربايت دافع فقد األقدم. إرسءيل
أسايس أكد بشكل األدنى، وبذلك للرشق معينة تارخيية حقبة نطاق يف األبوية

التارخيية. األولني اآلباء شخصية
حتت األربعة املصادر ذات التقليدية الوثائقية الفرضية وقعت ذلك، مع
Blum 1990; Rendtorff 1977; Schmid 1976;) مقلقة صعوبات تأثري
الفعيل الوجود األساتذة الباحثني عن من عدد ويتساءل .(Van Sters 1975
(E) اإللوهيمي أن القائل اإلدعاء ال يدعم املتوافر والدليل (J) اليهوي للتقليد
ونطاق طبيعة بخصوص اختالف ثمة ذلك، إىل إضافة مستقًال. تقليًدا كان 
وثمة نقاش أيًضا. العدد. سفر حتى التكوين سفر يف ’التثنوي‘ املكون اجلزء
تعديًال أو أصلًيا مستقًال مصدًرا بصفته (P) الكهنويت ينظر إىل كان إذا فيام دائر
من عدد ويستنتج .‹Vervenne 1994: 246› سابق كهنويت لتأليف غري منقًحا
القرن سبي حتى موجودة تكن مل األوىل اخلمسة أن األسفار الباحثني، العلامء

.(4)‹Whybray 1987: 221› تقدير أقل عىل السادس

مهوم لغوية (2 ،2 ،1 ،3
اخلمسة الرشيعة أسفار  لقصة النهائي الشكل عىل الرتكيز إىل النزوع إن 
اخلامس اإلصحاح إىل التثنية سفر (من التثنوي التاريخ عليه: يطلق وما
أضيف الذي العدد - التكوين مع وربام، الثاين، امللوك سفر  من والعرشين
أسلوب االعتبار  بعني  األخذ من املطروحة املسائل يعفي كمقدمة) مؤخًرا
يسعى القديمة،  العصور وثائق إىل وبالوصول ذلك،  مع العمل. تأليف
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وهدف "األحداث"  فهمت كيف  املايض،  يف حدث ما اكتشاف  إىل املرء
جنس أو نوع طرح جيب ذلك، إىل إضافة .‹Ahlström 1993: 19› املؤلف
ما للامدة. كثًريا املؤلف واجتاهات واستخدامها واملصادر األدبية املوضوعات
للنص الكتايب، التارخيية احلقائق قراءة لصالح التساؤالت هذه مثل تفادي تم

اإليامن(5). عىل احلفاظ املفرتضة يف ملنفعتها تم تربيزها نظًرا التي
تتناول التي الوثائق حتقيق يف املعتادة تطبيق املعايري يف ملحوظ تردد هناك
الروايات لتارخيية األكيدة ومقاومة أي تنازل عن املادة الدينية، العقيدة مسائل
قصص لكن، كنعان.. إلخ. أرض يف الالحقة واإلقامة باألرض للوعد الكتابية
T.L.T. Thompson› طمسن شامل عىل نحو بينها كام اخلمسة، أسفار الرشيعة
يف إرسءيل حدث لبني ما عىل دليًال تكون تصلح ألن وآخرون، ال ‹1974
تتفحص للامدة. أفضل تفسري عن يبحث أن املرء وعىل مبكرة، تارخيية حقبة
التثنية رباعية يف باألرض الوعد دافع (Suzanne Boorer) بورر سوزان دراسة
الفكر دوائر لدى غريًبا كان الدافع  أن  إىل وختلص وإرميا،  وامللوك ويشوع
بأن حججها وتقدم .‹Thompson 1974: 37› التثنوية للمدرسة املحددة
تنقيح عملية خالل  تدرجيًيا اخلمسة الرشيعة أسفار َدَخَل باألرض الوعد
واحد معنًى اكتشاف الصعب من فإن االنعكاس املتواصل ونتيجة ديناميكية،

لدافع األرض.
البداية من التثنية سفر عىل استحواذها  سيتم  التي األرض فكرة تسيطر
يبدو عىل الترشيعي وكام واخلطاب الرشائع(6) وتشكل موضوعة النهاية، حتى
من جديد نمط وضع إىل هتدف التثنية سفر يف الواردة الوصايا فإن السطح،
االستيطان: عن النامجة جذرًيا املتغرية الظروف بسبب يف احلياة وطريقة العبادة
فاجعلوهم..» لكم، يعطيها التي األرض إهلكم هيوه الرب يدخلكم وعندما »
التطهري سياسة جييز السفر أن يظهر حرفية قراءة ويف .‹90-91 :1966›
املختار اهللا شعب أمام الطريق يفتح لكي الكنعانيني األصليني للسكان العرقي
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السكان إبادة خالل من ينفذ أن امليعاد جيب أرض امتالكهم إن .(2 :7 (التثنية
فإن سنرى، وكام .(18 -  16 :20 (التثنية مثال: بطردهم،  وليس املقيمني
بنو به يقوم االنتشار وعنيف واسع تدخل أي تنفيذ يدعم ال املتوافر الدليل

الكتابية. للنصوص مالءمة أكثر سيناريو بناء املرء إىل يدعو مما إرسءيل
أنه إليه عىل لينظر التثنية سفر تأليف يف يف ظاهره املقبول الكالم سياق إن
من فلسطني إىل العائدين موجات من لواحدة  جديدة بداية أجل من خمطط
إىل األرض بني إرسءيل «دخول قبل حدث تسجيًال ملا وليس البابيل، السبي
التثنية لسفر  الكهنويت-النبوي فاملؤلف سنة». سبعامئة حوايل قبل املوعودة
أخرى. مرة أجدادهم أرض  عىل أقدامهم  ليضعوا  املسبيني عودة يشجع
طهارة عقيدهتا مواصلة إىل بحامس تصبو كانت العقدية اجلامعة هذه أن يبدو
Mayes 1981:› لعودهتم  يتصدون  الذين  السكان  مزدرية  هبا، املحصورة
إىل مؤآب جيل فيها استمع التي بالطريقة العائدون خياطب املسبيون .‹113
الذين أولئك من اإلصالحية اجلامعة وتتكون خياطبهم. وهو [التوراة] موسى
يتمثلون بجيل الذي (1 : 03 (التثنية قلب ظهر السفر عن هذا كلامت حفظوا
الواحد اإلله عبادة  إىل الدعوة للتثنية املركزية واملوضوعة وحوريب. مؤآب
أحكام إطاعة  خالل من  واحد، قدوس  حول  ملتف خمتار  شعب  قبل من

.(7)‹Mayes 1981: 57 -58› هلم اهللا أعطاها التي األرض وفرائض
(10 - 1 31 و30: - 25 :4 ( التثنية يف خاصة التثنية، ترشيع يف إطار
والسنن الرشائع حفظهم لعدم السبي يف إرسءيل ستصيب التي اللعنات فإن
عززت الصورة هذه إن والرجوع. التجديد بركات ستتلوها هبا والعمل
فكرة وهي العقاب، أشكال األرض مها أعىل عن واإلبعاد السبي بأن االعتقاد
ومرتابطان مرتادفان والسبي اخلطيئة وبأن إرسءيل، وجتربة أمة األنبياء، عززها
فحوى االستعداد إىل يشري التثنية سفر يف جاء مما والقليل وثيق. بشكل مًعا
هي االستثناءات املحيطة، الثقافات احرتام بروح األوسع مع العامل للتعايش
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(9-4 :23 (التثنية الثالث اجليل  من األدوميني بقبول قدم الذي  التنازل يف 
14) والعناية - 10 :21 (التثنية احلرب يف سبًيا أخذت غريبة امرأة من الزواج
إلخ). ..14 ،11 14: 29، و16: (التثنية إرسءيل وسط يف يقيم الذي بالغريب
خيص املتعصبني دينًيا، فيام الديني الغيتو يناسب دستور مثل التثنية يبدو سفر
اإلنساين النشاط أهنا عىل تظهر ورشائعه أحكامه الرب ودراسة عبادة  إن إذ
التثنوي الالهوت إن العامل. مستوى عىل حمتقًرا يبدو أن يمكن الذي الوحيد
مثل هذا إن العشائري. وإهلهم أمة واحد شعب بني الوطيدة العالقة يعكس
إىل لألجانب والكارهني اإلنطوائيني األعضاء فقط جيذب  سوف الالهوت

’القومية‘. املجموعة

’اإلرسءيلية‘ االستيالء-االستيطان 3) روايات ،1 ،3
األصليني، األرض من سكان  تكن  مل إرسءيل أن يؤكد إمجاع وجود مع
خمتلفتني يف روايتني يف ‹الكتاب› نجد عليها. واستولت اخلارج من وصلت بل
كنعان(8). إذا أرض إرسءيل بني استيطان بشأن متناقضتني اجلوانب من كثري
سفر فإن وعنيف كامل استيالء عن تقريًبا يتحدث (12 - 1) كان سفر يشوع
(47 و19: ،13 - 11 19-13، 63، و16: 10، و17: :15 (يشوع القضاة
حتمل ومثلام باألرض(9). التدرجيي التثبت وعن جزئي استيالء عن يتحدث
وأدبية. إن تارخيية مسائل تطرح فهي الدينية، املتضاربة املعاين الروايات هذه
يف طياته حيمل واستيطاهنم(10) إرسءيل بني استيالء يف فعًال حدث ما اكتشاف
عن املرشوع االستطالع يريض حسب ما بقدر هامة وخلقية الهوتية مضامني
هامة، وتقدم مرجعية وُخلقية الهوتية مضامني طياهتا يف حتمل املايض، فإهنا
السلمي واالستيطان التدرجيي التغلغل إىل أو االستيالء العنيف إىل إما كتابية
بني طرد عىل دليًال  ‹الكتاب› قصص  تقدم املواضع  من عدد ويف النسبي.

شفقة(11). اآلخرين دون إرسءيل
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لدى متوافران كتايب) وغري  (كتايب وأديب آثاري أساسيان، مصدران ثمة
مزودان املصدران وهذان الفلسطيني، السوري التاريخ كتابة عىل القائمني
اللغة فقه  وعلم اإلنسان وعلم االجتامع وعلم باجلغرافيا عميقة بمعرفة 
الدراسات من واحدة كل ويف الخ، واآلشوري، املرصي وعلم اآلثار التارخيي
الكتايب التأويل شغل قريب، وقت وحتى املستقلة. املنهجة علوم  تطوير تم
عىل القائمة األدلة  كافة إىل إضافة إرسءيل، بني  أصول  حول  النقاش مركز
عرش الثالث القرنني  بفلسطني اخلاصة ‹الكتاب›  َقَصص وتدل  خدمته(12).
يتعرف ال السيايس، إذ باملشهد قليلة تارخيية معرفة عىل امليالد قبل عرش والثاين
املرصية. وال املعابد عسكرًيا املحمية املدن وال البالد، مرص حكم إىل القارئ
ذكر يرد مل األمر حقيقة ويف مرنبتاح. تدمري  وال مرصية حلملة  ذكر يرد وال
السنة يف فلسطني باجتاه مسرية شيشنق (شيشق) قبل باالسم مرصي فرعون
ذلك تعليل طبًعا ويمكن .(25  :14 األول (امللوك رحبعام حلكم اخلامسة 
Ahlström 1993:› املََلكية بروز قبل حتدث مل التحليلية الكتابات إن بالقول:
الكالم وقصد سياق وان خاصة مفاهيم تعكس ‹الكتاب› روايات إن .‹347

حترتم. أن جيب نوع القصص الكاتب وكذلك
إرسءيل بني استيطان حول مكثفة دراسات القرن هذا خالل قامت
العرص بني هناية الفرتة االنتقالية نطاق يف اآلثار علامء ويضعها كنعان، أرض
االنقطاع إىل  تقريًبا باللجوء احلديدي، للعرص األوىل البدايات إىل الربونزي
بني استيطان نامذج من  عدد عن هذا نتج الثقافتني. هاتني  بني املزعوم احلاد
تقويًام ويقرتح الكتايب بالنص  خاصة عالقة  منها  واحد كل وحيمل إرسءيل
أصل النامذج اثنني من نموذجني إن للحدث. الالهوتية الداللة خمتلًفا لطبيعة
تدخًال يفرتضان النطاق، والغزو الواسع القبيل، أي: التغلغل الرئيسة، الثالثة
انسحاب فرضية  إىل أساًسا الثالث النموذج  يستند  بينام اخلارج، من  حقيقًيا

عليها(13). التمرد إىل أو الكنعانيني، الداخيل من مدن إىل الفالحني
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البدوي التغلغل نموذج (1 ،3 ،1 ،3
’املدرسة خالل من القبيل التغلغل نموذج فيها يقدم التي األوىل املرة كانت
Alt) ألت بوساطة العرشين القرن من والثالثينيات العرشينيات يف  األملانية‘
Weippert). وقد 1971 -79) وفايربت (Noth 66- 1953) ونوت (1960
األخري. الربونزي العرص فرتة يف فلسطني يف املجتمع من أنامط نمطني ألت ميَّز
عدًدا حكموا تابعني ’صغار‘ أمراء خالل بالنيابة من السلطة الفراعنة فامرس
الوطيئة. الساحلية  األرايض يف أساًسا املتمركزة  املدينة‘ ’دول من صغًريا
الصاحلة اجليدة لألرايض افتقارها نتيجة تطوًرا أقل املرتفعات يف احلياة وكانت
كلها األولني اآلباء لقصص والتارخيية اجلغرافية اخللفية ألت وعدَّ  للزراعة.
خارج كانت االستيطان عىل السابقة إرسءيل بني جذور وأن صنع اخليال، من
قبل ما إرسءيل  بنو كان األرض، يف املستقرين للكنعانيني وخالًفا فلسطني.
توغلوا األرض، عن قبلية، تبحث أو نصف رعوية متنقلة، قبائل االستيطان
الكنعانية اجلبلية املناطق يف تدرجيًيا اهلجرة، يف الطبيعية حركتهم مع انسجاًما
املراعي بني متنقلة سنوًيا هتاجر القبلية تلك املجموعات كانت السكان. قليلة
الوسطى التالل  يف الصيفية  واملراعي فلسطني رشق سهوب يف الشتوية
بدأوا، كام تقريًبا، دائم نحو وعىل تدرجيًيا يستقرون أخذوا  ثم لفلسطني. 
وتم األودية يف الكنعانية املدينة دول أرايض عىل بالضغط عددهم تنامي مع
1200) عام يف الربونزي مدن العرص انحالل مع السلمي تسهيل االستقرار

.‹Weippert 1971: 133› تقريًبا قم)
يف هناية السلطة املرصية اهنيار مع لفلسطني(14) السياسية اخلريطة تغريت
أن ألت وافرتض دول. ست يبق سوى حوايل ومل  الربونزي األخري، العرص
زمرة احتدت اخلارجي. التأثري طريق عن فقط تفسريه السلطة يمكن التحول يف
روابط وحدوية خالل من بعض بعضها مع إرسءيل املسامة بنو القبلية الغرباء
خاص مركز يف يعبد الذي الكنعانيني غري  إله هيوه، مع للعشائر، مقدسة 
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رابطة ألت إىل عند العقدي، االحتاد تطور العبادة. وشعائر طقوس فيه متارس
ألت كانت، عند املركزية البناء إن إعادة ملكية. حتولت إىل ما سياسية رسعان
واإلرسءيلية‘ ’الكنعانية الثقافتني بني االستقطاب يف تتمثل زعمه، حسب
العرص هناية يف لفلسطني املدينة‘ بني ’دول التغاير املفرتض مع يتطابق ما وهو

’اإلرسائييل‘. احلديدي العرص يف األمة‘ ومع ’دولة الكنعاين الربونزي
الريفية املرتفعات يف  املختلفة القبلية للعشائر نسبًيا السلمي التغلغل إن
الزيادة وأعقب عسكرًيا. تغلغًال الحق وقت يف بالسكان أصبح املأهولة غري
وقوع يف تسبب مما الوطيئة، األرايض  لتشمل  مناطقهم يف توسع السكانية 
انعكست حمدودة، عسكرية محالت خالل من الكنعانيني مع صدامات
كل تصفية عىل قادرين  غري كانوا إرسءيل بني وألن القضاة.  سفر رواية يف
أوحت الغالبة. احلالة هي والثقافية الدينية  القضايا أصبحت الكنعانيني،
يف األسطورية باملادة أخًريا الضيق، النطاق ذات البطولية العسكرية األعامل
إيل، ولوز/بيت حاصور مثل مدن دمرت حني ففي والقضاة. سفري يشوع
املرضية الظواهر من سلسلة تأليف وتم خيالًيا. يشوع ملادة األكرب كان احلجم
الوعي نمو  التحول فوائد ومن واآلثار. والعادات لالسامء تفسري لتقديم 
قبل من املدينة‘ ’دولة نظام ألت، دفع خيص فيام األمة‘. ’دول وبناء  القومي
بني دخول مّهد لقد املنطقة. تاريخ من معينة مرحلة إىل بلوغ إرسءيل وهيوذا
وهو إنجاز األوج، إىل وسليامن داود بإنجاز للوصول الطريق إرسءيل فلسطني

التحمل ‹1966: 160›(15). عىل األصليني السكان قدرات يفوق

النطاق 2) الغزو واسع ،3 ،1 ،3
وبرايت م) 1939 - 1935) بألربايت ممثلة األمريكية‘ ’املدرسة قدمت
األساتذة بعض إليها انضم التي م)  1962) ورايت م) 1956-1981)
1979 مالمات و م  1979 (أهاروين أمثال الباحثني من اإلرسائيليني
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األثري الدليل بأن قاطعة حجًجا م)  1982 - 1979 ويادين ،1982 -
الذي املوحد واالحتالل النطاق الواسع الغزو لتفسري الرضورية التارخيية عزز
املدن من عدد تدمري إىل  وأدت يشوع، بقيادة  إرسءيل بني أسباط به قامت
ودبري حاصور من كل كانت وقد .(1-12 (يشوع العملية هذه يف الكنعانية
امليالد، ومتسك قبل عرش القرن الثالث يف دمرت ولوز/بيت إيل قد وخليش
مادية ثقافة عىل شهدت الدمار مستوى فوق املتجمعة الطبقة آثار بأن ألربايت

احلديدي. يف فرتة العرص إرسءيل بني إىل نسبها جديدة،
يشوع سفر الواردة يف الرواية املختلفة لتقرير أن احلجج سوق فإن مع ذلك،
احلقيقي التاريخ تنسجم مع القصة جعل وحماولة فعًال، حدث ملا سجًال ليست
دليل إىل افتقرت ألربايت عند  البناء إعادة إن طائل.  بال ستكون لألصول 
أرحيا(16) إن القائلة: فاحلقيقة األخري. الربونزي العرص حقبة من مقنع آثاري
يف أسوار ذوات كمدن توجد  مل األردن  رشق يف وحشبون وجبعون وعاي 
ففي مقبول. غري نموذًجا االحتالل من امليالد جيعل قبل عرش الثالث القرن
الثالث القرن يف (13 :1 (القضاة ودبري (8 :1 حربون (القضاة تدمري حني تم
ق م) 1200) عام يف مرسيم وجازر بيت وتل خليش وتدمري امليالد، قبل عرش
أكثر دمرها. هم من أن بني إرسءيل دليل إىل تقديم حاجة ثمة يكن مل تقريًبا،
طبقات خالل من التحقق بمكان، الصعوبة من أنه اآلثار وجد علامء ذلك، من
مما األول، احلديدي العرص يف إرسءيل بني مميز وجود حتدد بشكل متجمعة،
متميزين عرقًيا، وهو والكنعانيون شعبني إرسءيل بنو كان إذا فيام تساؤًال يثري

التاريخ. بناء إعادة يف ألربايت طرح مع كلًيا يتعارض ما

الفالحني 3) متّرد ،3 ،1 ،3
دخوًال واسع إن القائل: الرأي يف واألمريكي‘ ’األملاين النموذجان يشرتك
إىل العرص احلديدي، عند بداية بنو إرسءيل) الحًقا عليه (أطلق لشعب النطاق
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القبيل السلمي التغلغل خالل سواء من لبالد كنعان، الوسطى اجلبلية املناطق
مندهنول جورج رفض (األمريكاين). الغزو  خالل  من أو (األملاين) نسبًيا 
كنعان بالد إىل للغرباء النطاق الواسع التدفق فرضية (George Mendenhall)
نظاًما كان األخري الربونزي العرص يف الكنعاين املدينة دولة نظام أن وادعى
وجاء وسورية. فلسطني عموم عىل هيمن وظيفًيا ذا بنية خمتلة وقمعًيا وحشًيا
من األصليني (apiru) من السكان العافريو أو اخلافريو العامرنة أن رسائل يف
ضد ثاروا قد والساخطني الوطن والدولة الفالحني الكنعانيني املحرومني من
جسدًيا الكبرية، املجموعات السكانية تلك تنسحب مل املرصي(17). االستغالل
وقدموا القائمة السياسية األنظمة من وعاطفًيا  سياسًيا بل فقط،  وجغرافًيا
الذين هربوا العبيد من جمموعة  عىل املطلق، األعىل السيد هيوه، إىل والءهم
الكنعانيني األصليني الفالحني أوساط متعاطًفا يف صدى ذلك القى مرص. من
ديني‘ خلق ’احتاد اخلافريو من واستلهموا واستغلوا، أخضعوا أن سبق الذين
لكنعان االجتامعي والديني رفض النظام هيوه، الذي مع عهًدا ُأعطوا الذين مع

.(18)‹Mendenhall 1962: 72 -73› العرص الربونزي آخر يف
أيًضا الذي أكد مندهنول، آراء (Norman Gottwald) ُغتفالد نورمان محل
لثورة طبقي رصاع  نموذج واقرتح إرسءيل ألصول القبلية غري اخلاصية
إقطاعية كوهنا  بمنظور الكنعانية  املدينة دولة إىل  ونظر بروليتارية. اشرتاكية
املضطهدة ’الفالحني‘ طبقة عىل تتسلط التي ’النخبة‘ وأرستقراطية أساًسا،
مع عهًدا مرص، هربت من التي العبيد جمموعة أقامت 212›. وقد :1979›
حيث كان ‹Gottwald 1979: 211› كنعان يف واستقرت يف الصحراء، هيوه
(24 (يشوع هيوه اختاروا شكيم ويف إيل، يدعى هبم خاص إله كنعان لسكان
أي: بنو ثورًيا، أعطوا عهًدا الذين أولئك من إًهلا ملجتمع جديد أصبح الذي

.‹Gottwald 1979: 564 إرسءيل ‹55-
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إعادة مع املجردة االجتامعية النظرية مازًجا روائًيا، عنًرصا ُغتفالد أضاف
إرسءيل بني  جمتمع إىل  نظر الذي ملندهنول، وخالًفا اجلديد. التارخيي البناء
مستخدًما غواتوالد أكد سيايس،  بعد أي حيمل ال ديني‘  ’احتاد كمجتمع
مضطهدهيم يف نضاهلم الفالحني وطلبات السلطة عالقات ماركسية طروحات
اجتاه يف تغيري عىل ألت داخل نموذج من يعمل ُغتفالد، وهو الكنعانيني. وشدد
بحسب املرتفعات، يف قومية‘ ’دول إىل السهول يف ’دول املدينة‘ من السلطة
املساواة. جمتمع إىل مضطهدة بروليتارية طبقة من لالنتقال الثوري املظهر 
تكن مل فلسطني، يف مجيع أنحاء املستوطنات مئات بأن األثري الدليل ويثبت
هناية يف بدأت وأهنا بسالم، فيها االستيطان وتم الربونزي، العرص مأهولة يف
املساواة جمتمع استمر قرنني. ملدة واستمرت امليالد قبل عرش الثالث القرن
احلرب شن يف الثورة االجتامعية، قاعدة عىل ببعض بعضه ارتبط هذا، الذي

داود. امللك بوساطة التوحيد حتقق أن إىل الكنعانيني عىل
Gnuse› ينتقده  ومن عنه يدافع من الثالثة النامذج من  نموذج لكل كان
يف الكنعانية والثقافة  إرسءيل بني بني فالتامثل .‹1991; Ramsey 1981
القائلة: واألمريكية‘ األملانية ’املدرستني آراء يعارض الربونزي األخري العرص
التلفيقية حماوالته بسبب االحتالل نموذج وانتقد غرباء. كانوا إرسءيل بني إن
تم ذلك، إىل إضافة اآلثار. علم إىل بالرجوع الكتايب النص صحة من للتحقق
من أو املرصية، احلمالت أيدي أكثر عىل الكنعانية بسهولة املدن تدمري تسويغ
املدن والعديد من الفرتة نفسها، يف املدن تدمر مل البحر: شعوب خالل غزو
االنتقالية الفرتة يف مأهولة تكن مل هلا احتالل يشوع رواية ذكرها يف التي ورد
قادش ذلك (مثال األول احلديدي العرص إىل األخري الربونزي العرص  من

وعاي). وأرحيا برنيع وعراد
االجتامعية، الثورة مثل هذه عىل تارخيي دليل أي غياب ضعف إىل إضافة
مشاكل إرسءيل، بني أصول عىل ألت نموذج بسط يف ُغتفالد  حماولة تقدم،
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دليًال بعدئذ،  الفالحني ثورة نموذج  مؤيدو يقدم مل  جًدا(19). كثرية منهجية
االجتامعية النظرية ففرض "إرسءيل". يف الثورة  هذه مثل وجود  عىل مقنًعا 
بديًال يكون أن يعدو ال واالجتامعية (األثروبولوجية) املخططات  و  احلديثة
تاريخ خالل من  مطلوب وحيد دليل تقديم دون تفاهة أكثر متطلبات  عن

حقيقي. علمي
هو الثالثة النامذج من واحد بأن كل يقيض تقويم يف حديثان تطوران يساهم
واملرجعي األديب النقد يلقي أوًال: قديم. ملاٍض أن يكون وصًفا بدًال من تلفيق
إىل التكوين من التثنوي،  التاريخ عليه:  يطلق  وملا اخلمسة الرشيعة ألسفار
التقاليد هذه استخدام صحة  عىل الشك من خطرية ظالًال الثاين، امللوك
األثرية املعطيات تصطدم ثانًيا: جًدا. مبكر جديد ملاض تارخيي بناء يف املتأخرة
الكتابية القصة بمزاعم املناطقي، واملسح الواحد املوقع حفريات من املجتمعة
فالتواصل .‹Finkelstein 1990: 37 -84; Mazar 1990: 328 -38›
التعبري أن  تأكيد  هو األثري الدليل حترتم التي النظريات خالل من املستمر
تغيري خالل من احلديدي العرص إىل األخري العرص الربونزي من االنتقال عن

الكتايب. القصيص الرسد كبري تعارض بشكل صورة سلمي وطبيعي أعطى

حملية سلمية عملية بصفته إرسءيل بني استقرار (4 ،3 ،1 ،3
من كانوا إرسءيل بني أن احلديثة، النقاشات يستبق وهو غيس، دي ارتأى
وشكلوا ‹1976: 127-123› الغزو واالحتالل قرون قبل لعدة املنطقة أهل
‹129-130 :1976›. وكانوا الرحل من البدو قبلًيا جمتمًعا ال مستقًرا جمتمًعا
من جمموعة واستخدموا املرتفعات يف واستقروا إثنية قاعدة عىل موحدين 
فيام .‹1976: 172› متفاوتة بأشكال القبلية واملصطلحات التسميات
الثامنينيات عقد منتصف يف القديمة إرسءيل يف اجلديد‘ ’البحث أثمر بعد،
مالءمة عن التساؤل تثري جديدة أعامل  عن هنايته ويف العرشين القرن من
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املزعومة إرسءيل بني أصول عىل كدليل الالحقة الكتابية  التقاليد  استخدام
وتم احلديدي(20). والعرص األخري الربونزي العرص بني االنتقالية الفرتة  يف
شددت حيث  االنتقال، فرتة يف فلسطني يف إلرسءيل  الفطرية الطبيعة تأكيد
بني االستمرارية عىل املسح، وعمليات املواقع حفريات عن العديدة التقارير
العرص احلديدي يف تم الذي والتوطن األخري الربونزي يف العرص املادية الثقافة
الغرباء. عن استيطان تأّتى ما إىل وليس املحيل، التطور إىل ويشري هذا األول.

األثرية للتنقيبات هدًفا املحصنة غري اجلبلية املرتفعات قرى أصبحت
ثقافتي بني التشابه أعامهلم ولقاهم نتائج أكدت حيث رة، املدن املسوَّ بدًال من
القروية غري للمستوطنات السلمية الطبيعة فكانت إرسءيل والكنعانيني. بني
هذا مثل عن املرتفعات قرى  تكشف  ذلك،  عىل  عالوة واضحة. املحصنة
الزراعة الفخار وتقنيات صناعة املدن الكنعانية السهلية (يف ثقافة مع التشابه
املناطق يف  احلرضية للثقافة ثمرة عدت التي الخ) البناء، أدوات وتصاميم 
انسحبوا الذين  الكنعانيون ارتقى بالدليل،  املتعلق  التفسري هذا يف السهلية.
Geuse› إرسءيل بني تدرجيًيا ليصبحوا اجلبال إىل وانتقلوا مدهنم من  سلمًيا
من مشتق ملكان اسام آهلشرتوم عند ’إرسءيل‘  مصطلح كان  .‹1991: 60
مع شعب عىل أطلق الذي ‹1986: 9-6› إيل الساموي الكنعاين  االسم
السبي. بعد ما أوقات  يف دينية  مضامني ومحل فقط، املوحدة املََلكية بروز
اجلبلية والبطاح السهلية األرايض  بني الثقافة استمرارية أهلسرتوم يفرس
العنف التي أعامل نتيجة املدن الساحلية من انسحبوا املرتفعات شعوب عاًدا
Ahlström 1986: 6 -9, 18 -36, 58› البحر مارسها املرصيون وشعوب
سمح فقد كنعانيني، املرتفعات سكان من  القرويني معظم كان وملا .‹-61
معهم بعبادة هيوه  جاءوا الذين والرشق، اجلنوب  من  الغرباء بعض بدخول

.‹Ahlström 1986: 7 -8, 92 -94›
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عنها السلمي من السهول دافع نموذج االنسحاب من خمتلفة إن أشكاًال
االنسحاب) وراء تقف واحلروب الطاعون بأن يدعي (الذي  مايرز من كل
الثقيلة) الرضائب جتنب ذلك وراء السبب أن يرى (Soggin) (الذي وسوغني
املرتفعات أهايل من كانوا إرسءيل بني أن الباحثني من ويرى عدد وغريهم.
من املراكز الكنعانيني بعض وانسحب الكنعانية. املدينة دول اهنيار اجلبلية قبل
املستوطنة الرعوية القبائل من وأصلهم سكان املرتفعات غالبية احلرضية، لكن
متتعوا إال اهنم الكنعانيني عن عرقًيا متميزين وكانوا الكنعانية، األودية قد أتوا من
see Gnuse 1991: 109;Hopkins 1987: 191;Kochavi› هبم ثقافية بروابط
.‹1985; Mazar 1985; Stager 1981: 1; 1985a: 84; 1985b: 3
العرص فرتة عن ِفنكلشتاين به قام الذي للبقايا األثرية الرتكيبي املسح إن
يغري جذرًيا فلسطني والسهول يف باملرتفعات االستيطان حول املبكر، احلديدي
بالقبلية اخلاص  نموذجه خالل من ويعلن إرسءيل. بني  ألصول رؤيتنا من
طوال داخل أرض كنعان عاشت مغلقة‘ ’قبائل كانوا إرسءيل بني أن الداخلية
املراكز شديد من بقرب م) ق 1550-1200) األخري الربونزي العرص فرتة
العوامل االقتصادية، أجربهتم املدن، اهنيار ومع فيها. يستقروا أن احلرضية دون
أولًيا فاستقروا االستقرار. عىل ذلك، شابه وما احلبوب، إنتاج إىل احلاجة مثل
األرايض يف الغرب اجتاه ويف اجلليل، يف أفرايم وانترشوا شامًال مرتفعات يف
‹Finkelstein 1988a: 324 -35› يف هيوذا اجلنوب اجتاه ويف الوسطى اجلبلية
ومع الزراعية. املهارات يف كذلك  والبستنة التشجري  جماالت يف  مطورين
وضعهم السهلية، مما إىل األرايض وصلوا حتى توسعوا السكان، عدد زيادة
حتت موقعهم تثبيت تم أن إىل دامت هناك، السكان مع عنيف صدام يف حالة
أخرى أماكن  ويف  (سلوان)  شيلوه يف ِفنكلشتاين حفريات  إن داود. قيادة
بني الثقايف التواصل باستمرارية آخرين، أقنعت كام أقنعته، املرتفعات، من

األول. احلديدي العرص يف وبني إرسءيل الكنعانيني
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Finkelstein› برمتها العملية  إىل  فوق من ينظر أن ِفنكلشتاين وحياول
القبلية عن (Rowton) راوتن  نموذج باتباعه فهو  .‹1988: 315 -322
عىل مرغمة الرعوية القبائل  كانت اجلامل، تدجني قبل أنه يؤكد املغلقة،
القبائل معها فتبادلت واملستقرة. املأهولة املناطق  من الشديد بالقرب العيش
والبضائع احلبوب واإلنتاج الثمري مقابل واجللود واللحوم واألغنام املوايش
’بنو الرعوية القبائل هذه  كانت وقد .‹Finkelstein 1988: 36› املصنوعة
1750) الثاين  الوسيط الربونزي العرص منذ األرض يف األوائل‘  إرسءيل
التي أوىل املناطق كانت املرتفعات اجلبلية أن موضًحا ويشري ق م). 1550 -
األوقات يف سكاهنا هيجرها التي واألوىل االزدهار أوقات يف ’القبائل‘ تسكنها
1750) ب) الثاين الوسيط الربونزي (العرص كان  حني ففي  العصيبة.
(ج) الثاين الوسيط الربونزي العرص كان وازدهار رخاء فرتة م) ق 1650 -
1550) األخري العرص الربونزي شهد أفول، بفرتة يمر 1550قم) - 1650)
احلروب لقد أدت األردن. جانبي عىل من األفول عهًدا برمته 1220ق م) -
القرى يف التدهور من مزيد إىل احلياة تشل الرضيبية التي والسياسات املرصية

.‹1988: القبلية ‹343-339 إىل واالرتداد اجلبلية
السهلية احلرضية املراكز الهنيار  وكنتيجة السكان بدأ لفنكلشتاين، طبًقا
قبل عرش الثالث القرن من مبكر وقت يف  اجلبلية األرايض  يف باالستقرار
عملية وكانت دولة. تكوين النهاية إىل يف ستؤدي عملية مستهلني بذلك امليالد،
باملراكز املستوطنون اصطدم أن إىل وسلمي، توطني تدرجيي بمثابة االستيطان
من للعملية. جديًدا تفسًريا الحق وقت وقدمت الرواية الكتابية يف الكنعانية.
القائلة فرضيته هو ِفنكلشتاين عند البناء إعادة يف املركزي ناحية ثانية، فاألمر
جرى احلديدي العرص خالل اجلليل ويف واملرتفعات التالل يف االستيطان إن
األراِيض عن ثقافة‘الكنعانيني’سكان التاميز من كمحاولة إرسءيل بني قبل من
يف الكتابيني إرصار املؤرخني ورائها الدافع من يكون قد فرضية السهلية، وهي
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بينهام. ’االثني‘ التمييز عىل الحق وقت
الثقافة نطاق يف راسخ بشكل إرسءيل أصول تقع (Lemche) وطبًقا لِِلمكه
والعرق الثقافة يف  للكنعانيني استمرار هم إرسءيل بني أن ويرى  الكنعانية،
الكنعانيني وتطور عن متيز معني نام لقد .‹Lemche 1985: 66 -67› والدين
اقتصادية اجتامعية عوامل أسس عىل وقام الزمن، من فرتة خالل تدرجيًيا
بينهم ومن الكنعانيني الفالحني أن املرء ويقّدر  عرقي. أساس عىل وليس
من ونموا تطوروا قد  أرًضا،  متلك ال التي العافريو أو اخلافريو  جمموعات
يف زمن إال االكتامل إىل مل تصل التي إرسءيل بني متدرجة لتكون خالل عملية
Lemche› مرة ألول حمسوسة  وحدة العلن  إىل  إرسءيل ظهرت عندما داود،

.‹1985: 295
فظروف التارخيية. العملية تفسري يف املناخية العوامل عىل ستيبنغ يركز
تسببت م)  ق 1200 -  1250) األعوام يف سادت التي والقحط اجلفاف
األرايض بسكان وأدت املتوسط  األبيض البحر منطقة  يف سكاين  تدهور  يف 
ظل ويف املرتفعة. األرايض  نحو والتوجه املدن هجر إىل السهلية الوطيئة
م) وما عام (1000 ق من التزايد يف السكان بدأ ونداوة، رطوبة أكثر ظروف
ليس عن إرسءيل، فقط تأسست دولة َمَلكية. عندها إىل قيام أدى مما ذلك، ييل
السكان عدد يف الطبيعية الزيادة طريق عن بل جديدة، شعوب قدوم طريق
ظهور فيعزوان وكوت وايتالم وزراعية مؤاتية. أما مناخية ظروف عن الناشئ
تنمو التي الساحل  عن  البعيدة اخللفية للمناطق املتكررة الدورة إىل إرسءيل
املدن الواقعة سكان عىل امتصاص قادرة وتكون االقتصادي الرخاء فرتات يف
Coote and Whitelam 1987:› تنهار عندما السهلية الوطيئة  األرايض عىل
أو والتغلغل االحتالل عىل  تقوم فكرة أي أيًضا، فالنغان ويرفض .‹129
يدل داود ظهور أن ويؤكد قبل جميء داود، ويشدد عىل فقدان الوحدة التمرد
نشأ عن الدولة تكوين أن كام يرى إلرسءيل. حقيقي وديني ثقايف عىل توحيد
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املنخفضة. األرايض يف االستيطان عن ومل ينشأ السكان عدد يف الطبيعية الزيادة
الفطرية الطبيعة عىل يركز جديد بإعادة تنظيم اقرتاحا األثري، ويقدم الدليل
االقتحام لنموذج دعم أي يقدم ألنامط التحول السكاين واستمرار الثقافة، وال

اخلارج. من العدواين

العرقية واهلوية اإلقليمي التنوع (5 ،3 ،1 ،3
آخذين مستبعدة، فلسطينية أي بقعة عىل املقيمني للسكان إثنية وحدة إن
املتوسط البحر األبيض رشقي عامل امتداد عىل الشعوب حركة االعتبار بعني
التحوالت غريت ذلك، إىل  إضافة األلفية. منسلخ عند وفلسطني برمته
أرايض مسح استطالعات وتكشف بالغة. بصورة االستيطانية األنامط املناخية
املنخفضة املروية األرايض جفاف فرتة أن األخري الربونزي العرص إبان املناطق
عدد السكان وأن الصغرية، القرى العديد من فقدان اآلبار عانت طريق عن
امليكيني القحط  تسبب وقد األكرب.  البلدات يف وجودها عن  عّرب املتناقص
حدوث يف املبكر احلديدي العرص سبقت التي االنتقالية الفرتة يف  الكبري
املنخفضة األرايض لسكان واسع تشتت إىل بدوره أدى عميق اقتصادي ركود
النجود يف  املناخ وطأة  وتسببت األصغر. املستوطنات  من كبري عدد إىل
عنها املستقرة تولد لزراعة القرية وهجر االنتشار واسع اهنيار يف واملرتفعات
أثناء يف الوسطى واهلضاب التالل  يف  صغرية قروية مستوطنات من جممع 

.‹Thompson 1992: 302 -303› األول العرص احلديدي
’قومي‘ نظام  قيام عىل الصعبة االقتصادية الظروف تلك  مثل تبعث ال
قيام منع  املنطقة يف املتعددة باللغات التنوع فإن ذلك، إىل إضافة موحد. 
عىل املرصية السيطرة اهنيار يؤد ومل موحدة. مركزية ’قومية‘ اجتامعية بنية
العرص مدن بني املركز عن منافسة بعيدة إىل أدى بل ’قومية‘ وحدة إىل املنطقة
عسقالن ذلك، (مثال الساحل عن البعيدة اخللفية واملناطق  الثاين احلديدي



336
االستيطاين واالستعامر املقدس الكتاب

حًقا إلخ). (أورشليم)..  والقدس  وجمدو وخليش وجازر وحاصور وغزة
املرتفعات وأي يف عرب املناطق سياسية بنى أي قيام دون األثري الدليل حيول
Thompson 1992:› بناء السامرة قبل بني السكان بالوحدة مرتابط إحساس
الربونزي العرص  بني االنتقالية الفرتة تكن مل .‹306-307; 409-12
الذي التاميز لتسويغ ذاهتا بحد كافية األول احلديدي والعرص األخري احلديدي
احلديدي ففرتة العرص السبي. فرتة  يف إرسءيل‘ ’لبني الفذة الشخصية يطور

’القومية‘. الوحدة هذه لتوليد مهمة كانت (اآلشوري) الثاين
طريق دخول جمتمع عن األصليني السكان جمموع بإزاحة املرء يسلم مل ما
فالبحث وضوح، بكل يشوع قصة أكدهتا  التي كتلك  فلسطني،  إىل غريب 
املنطقة. يف األصليني السكان تنوع  حيرتم أن  بد ال إرسءيل بني أصول عن
ظهرتا اللتني وهيوذا، إرسءيل  اإلقليميتني: للدولتني السياسيان فالكيانان
متباينة جمموعات ضّام اآلشورية، لإلمرباطورية اجلديد النظام من كجزء
والثاين األول اجلديد احلديدي  العرص يف القائمة فاملستوطنات عديدة.
املرتفعات يف بلدات أوت السكان املتحدرين من التي الفلسطينية اهلضاب يف
املنخفضة األرايض من  اقتصادًيا الالجئني وإيواء األخري، الربونزي العرص
والرعاة األصليني، املنطقة سكان من والرعاة غري املقيمني القحط، خرهبا التي
السوري الساحل من املهاجرين بعض السهوب ولربام من املنتقلني املوسميني
اإلقليمية هيوذا  دولة  قيام أفىض  ذلك، وفوق إجيه. بحر وجزر واألناضول
األصليني السكان أراضيها داخل اآلن ضمت حيث  سكاين، اختالط إىل
خليط بعضها الربونزي، العرص إىل  متتد وجذورها الساحيل،  السهل من
والعرب السهوب  قاطني  من السكاين واخلليط  اجلنويب فلسطيا ساحل من
القدس بطاح وسكان النقب، جنوب يف الرباري عرب  بالتجارة املرتبطني
أنفسهم. الثقافات املتعددي القدس  وسكان  أيالون  وادي وسكان القدامى 
حقيقة خداع، وهي عىل ينطوي احلقبة هذه يف االثني التاميز  التوكيد عىل إن
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واللهجات الفلسطينية إىل اللغات واالنتامءات اللغوية الفوارق تعقيد عكسها
.‹Thompson 1992: 334 -37› األوىل األلفية يف

سيناريو هو العارش القرن خالل  املتحدة اململكة ‹الكتاب› وصف إن
توسع وقع أن إىل اإلقليمية، القوة هذه ملثل الظروف تتوافر مل حيث مستبعد،
مقاطعة إىل إرسءيل دولة اآلشوريني قدوم حّول اآلشورية. اإلمرباطورية
الرتحيل فكان أوسع. سكاين خلط  حدوث يف وساهم سامريا) (السامرة/
احلال كانت كام اآلشوري،  اإلمرباطوري التحكم عملية من جزًءا السكاين
هدف كان فقد الباكرة. الثانية األلفية يف احلثي والعامل وبابل القديمة مرص يف
فالرتحيل آلشور. العامة السلطة حتت الشعوب مجيع وضع اآلشوري امللك
إىل واحد باجتاه (الرتحيل  خمتلفة  أشكال عدة اختذ الرعايا للسكان اجلامعي
املبعثر واالستيطان أهلها؛ منها رحل مناطق باجتاه الرتحيل  اآلشورية،  املدن
اقتالع أكثر اإلبعاد هذا عن نجم ولربام متنوعة) أماكن تم ترحيلهم إىل لسكان
آشور يف كبرية توطني أعداد أعيد السامرة سقوط ومع نسمة(21). من مليون
سورية وبابل شاميل من جمموعات جزئًيا حملهم وحل سورية، وميديا وشاميل
فقد سنحريب، هجوم من نجت القدس  أن  مع العربية.  واجلزيرة وعيالم

هيوذا. يف قرية (46) سكان من أنه رّحل أقساًما ادعى
البنى ورثوا الذين والفرس،  البابليني بوساطة  السكان ترحيل  تواصل 
ترحيل القدس نبوخذنرص  تدمري وأعقب الراسخة. اآلشورية اإلمرباطورية
النصوص هيوذا. وتقدم أنحاء كل حملهم يف غريبة شعوب وإحالل السكان
عىل وآهلتهم الشعوب لرجوع إىل قورش متفهًام العائدة تلك خاصة الفارسية،
عن سيطرهتم تركيز عىل ورثته صمم فقد لإلمرباطورية. الوظيفة األولية أهنا
see Thompson 1992:› الرعايا للشعوب األصلية التقاليد ’إعادة‘ طريق
القصيص للرسد مالءمة األكثر اإلطار احلقبة  هذه تعد  .‹346- 51, 418

امللوك. إىل التكوين من لألسفار الكتايب
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األرض إرسءيل بني استيطان لروايات األديب الشكل (6 ،3 ،1 ،3
بني االنتقالية الفرتة يف حصلت التي للتغيريات الكتابية  الروايات إن
الدليل فيها يتامسك ال صورة تقدم احلديدي والعرص األخري العرص الربونزي
يشوع، أن الدهشة يثري ما فإن بله،  والنيص. واألثري الوافر، الكتايب غري
‹الكتاب› سوى حيز يف حيتل ال مركزًيا، واالحتالل الفتح يف دوره كان الذي
يشوع، قصة مع األثري الدليل  انسجام صعوبات إىل فباإلضافة قليل(22).
املايض. تدل حدث يف خيتلف عام آخر أمر الرواية أن األخرى العوامل توحي
إصحاحات أن واملرصي واحلثي اآلشوري بروايات االحتالل يونغر مقارنة
تاريخ يف امللكية باملنقوشات شبيهة رمزية رسالة عىل بنيت (12-9 (يشوع 

القديم. األدنى الرشق
مدى عن يتساءل أن  املرء عىل العديدة  احلجج  تفرض أكثر،  وبعمومية
الذهبي’يف عىل‘العرص فاإلرصار يشوع. التكوين إىل من األسفار صحة تقاليد
مديًدا وعاش عمًرا اآلهلة مع باحلميمية الشعب استمتع حيث البعيد املايض
اإلهلي للنشاط املنزلة يف فاألولية القديمة. العصور يف مألوف أمر هو خرافًيا
املعجزات تصنع تدخالت شكل وعىل متكرر نحو عىل اإلنسان، شؤون يف
التكوين من  األسفار فقصص عموًما. القديم األدب يف املميزة  السمة هي
Miller› التقليدي الرسد القصيص أسلوب يف الفنية بالرباعة متخمة يشوع إىل
بسلسلة من يواجه وهو االنتقادي املؤرخ إن .‹and Hayes 186: 58 -60
بني العالقة جتاه حساًسا سيكون  الوقوع، حمتملة غري التارخيية األحداث
عىل مرتكز تاريخ أصول لبناء يسعى وهو التارخيية، والصحة الكتابية القصص
احلسبان يف يضع سيناريو عىل وأيًضا املتوافرة، واألثرية األدبية املعلومات كل

األصول. قصص خلق
التأريخ أن العامة التارخيية الدراسات إطار يف اجلارية التطورات تؤكد
Veyne 1984: 31 -46; White 1978:› معتقدي تاريخ هو بمجمله 
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هي السبي) (تلفيق الثاين  امللوك إىل التكوين  من فاألسفار .‹121-34
عىل تشتمل والتي املتوافرة، املصادر كل مستخدمة لألصول خمتلق تاريخ 
عن احلارض يف  املجموعة هوية  وحدت التي الشعبية واألساطري  التقاليد
عكس األديب،  اإلبداع هذا إن بعيد.  ماض يف املتخيلة أصوهلا  صوغ طريق
وبالفتوحات وبالربية األولني اآلباء بإله واستجار الكّتاب لدى الدينية اآلفاق
الدينية األصول بصحة فرًضا وسّلم املوحدة. للملكية الذهبي  والعرص 
استمد هيوه تعاقدية مع عالقة  اختياره ودعوته إىل تم الذي للشعب الفريدة
الخ، والكهنوت، الدينية واالحتفاالت التوراة الدينية، تقاليده الشعب منها
ذلك عمل 34). تم التثنية و 12 (التكوين كنعان أرض متليكه رشعية وكذلك
أخرى كونية ولعنارص األخرى الشعوب ألصول األوسع اإلطار داخل من
التي ملكية األرض حديًثا، الناشئ املجتمع، أجداد أخذ .(11 - 1 (التكوين
أن ملوكهم والقضاة) إال (يشوع عليها سيطرهتم من وعززوا وعد هبا هيوه،

امللوك الثاين. إىل األول) (صموئيل عىل ممالكهم احلفاظ أخفقوا يف
عمًال الثاين تشكل امللوك إىل التكوين من األسفار إن القائلة الفرضية إن
األدبية الشخصية والرتكيز احلديث عىل الباكرة، التقاليد كتابة أعاد واحًدا أدبًيا
Alter and Kermode› عن مسألة الصحة التارخيية االنتباه حولت ‹الكتاب› يف
الفكرية الكتابات انتباه تركيز يف وساعد ‹1987; Exum and Clines 1993
امللوك إىل التكوين من األسفار يف البعض يرى التأليف. اجتاهات عىل الدينية
والتصميم الندم؛ إىل والدعوة الناس؛ ردة تتكرر: رباعية تتخللها أعامل أهنا
عنارص احتدت حني عىل ثانية، ناحية من اخلالص. وضامن الطاعة؛ عىل
فإن ومتاسًكا، معينة وحدة األديب الناجز اإلنتاج تعطي لكي الفردي التأليف
معرتف شخصية هي امللوك إىل التكوين من يف قصة األسفار املركبة الشخصية
فرض أنه عىل يظهر وما وإعادات، خمتلفة أشكال كذلك وجود جيًدا(23). هبا
(أدم لألبطال للسرية الشخصية تارخيي زمني تسلسل عىل تقوم التي البنية عىل
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احلقيقة إىل القارئ وستنبه ويشوع)  [التوراة] وموسى  [التوراة] وإبراهيم
النص داخل جنب إىل جنًبا تتجّىل النظر ووجهات فالالهوت املضاعفة،

.‹Thompson 1992: 353 -69›

التأليف 7) فرتة ،3 ،1 ،3
امللوك إىل التكوين من األكرب اجلزء أن عىل الدارسني الباحثني معظم يوافق
نقح لكنه يوشيا، امللك حكم أثناء يف امليالد قبل  السابع القرن إنتاج من  هو
وتدمري امللكية  واهنيار القدس لسقوط والعنيفة  املفاجئة األحداث ضوء يف 
Thompson 1992:› بابل إىل الالحق والسبي  م)  ق 586) عام يف اهليكل
مدة ومنذ البحثية  الدراسات  بعض تدافع ذلك، من أبعد  بل  .‹353 -69
Lemche 1991, T. Thompson› حدث الذي النهائي بعيدة عن التنقيح غري
يف الفرتة اهليلينية ‹1974: 10; 1992: 356, Garbini 1988: 176 -77
الفرتة يف ذلك بحدوث وتوحي ‹P. Davies 1995: 149 -55› ِدِفيس مع

’التقريرية‘. للكتابات احلسمونية
صدمة يفرسوا أن التثنويني، ‹الكتاب›  مصطلح  عليهم يطلق من حاول
خالل من بل فحسب، احلديث التاريخ وسط خالل من ليس والسبي الدمار
الراهنة للكوارث عرضية يقدم تفسريات أن التاريخ عد إذ أيًضا. البعيد املايض
Lemche› واحلارض املايض بني صميمي نموذجي عريض ربط طريق عن 
(Ranke) األملاين رانكه املؤرخ مفهوم يف تارًخيا هذا مل يكن .‹1995: 182 -3
حدث إىل ما االنتباه بتحويل عرش، التاسع يف القرن ألوربا الرسمي للتأريخ
النظر الالهوتية للاميض طبًقا لوجهات الهويت تفسري تقديم بل حماولة فعًال،
اهنيار سبب أن ارتأوا اهللا، سبب الدمار عىل اللوم عن من وضع وبدًال اخلاصة.
ففي بالعهد. اإليفاء االلتزام يف عن الشعب ختلف إىل يعود احليوية مؤسساهتم
فإن فعًال، وقعت التي التارخيية األحداث بآثار حتتفظ امللكية املادة أن حني
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وأسطورية. خرافية تبقى الستة األساس لألسفار الرتكيبة
النهائي لسفر التأليف تاريخ حتديد الدّقة بشأن حتري الصعب من ويبدو
بقالب أفرغت اخليالية القصص من سلسلة حمض إحياءات بأنه هنالك يشوع.
اململكة الشاملية سقوط بعد إرسءيل لعموم ذاتية هوية خلق أجل من روائي
آخرون وحياول .‹Lemche 1985: 206 -85› انظر للمزيد م) ق 722) عام
يوشيا، حكم خالل امليالد قبل السابع القرن وضعت يف أهنا يربهنوا عىل أن
يشوع كان وبام م). ق 586) عام أحداث ضوء يف السبي إبان  تنقيحها وتم 
فيام أصبح بطًال حملًيا (30 و24: ،50 :19 (يشوع أفرايم من وهو التارخيي
فيشوع الكتايب هو القديمة. إلرسائيل اجلديدة املثالية التثنوية للبنية حموًرا بعد
وكزعيم [التوراة]، عن موسى كربونية نسخة أديب، وهو إبداع  بعيد حد  إىل
وخاصة وحزقيا املثاليني، داود للملوك مقلوب شكل هو لبني إرسءيل، مثايل
يشء كل يشوع سفر Nelson›. يعزو 1981a: 124; 1981b: 540› يوشيا
نوع من هو [التوراة]. فإن السفر موسى إىل الرشائع تعزى كام متاًما إىل بطله،
قيادة حتت مثالية إلرسائيل صورة يقدم اخليالية، الالهوتية التارخيية القصة
بأرض لالحتفاظ األكيد هو النهج الرشيعة إطاعة بأن راسخ مع إيامن مثالية،
يشوع سفر بأن حجًجا غاربيني ويسوق .‹Coogan 1989: 112› هيوه ومتلكها
من وعقيدة السبي، يف وقت الحق عىل واضح نحو عىل تارخيًيا موقًفا يعكس

.‹Garbini 1988: xv› امليالد قبل الثالث القرن قبل نؤرخها أن الصعب
الرشيعة تقاليد أسفار يف إرسءيل بني أصول يقوم تصوير أن األفضل ومن
نبوعيد نبونيد/ قرار إن تأليفها. فرتة أساس عىل التاريخ التثنوي ويف اخلمسة
‹the stelae of Nabonidus and his mother› املفقودة سني عبادة إىل بالعودة
امللوك. سفر إىل التكوين سفر لتأليف شامل بسياق طمسن إىل يوحي
يسامهوا لكي ومرص وسورية  بابل من الناس  الستقدام نبونيد ناضل فقد
السامء، رب سني وعد املنسية، حاران  لتقاليد وكورثة  كمواطنني الرجوع يف
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الفرس، مارسها التي الرتحيل وبسياسة اجلديد. بابل لعامل النهائية باأللوهية
األيام (أخبار مًعا ديارهم إىل والناس اآلهلة إلرجاع قورش مردوك بدعوة قام
سفرا يساوي .(25 - 1 :45 وإشعيا 4؛ - 1 :1 وعزرا 23-22؛ :36 الثاين
وهيوه، إله السامء 4) بني - 1 وعزرا 1: ،23 - الثاين (36: 22 األيام أخبار
بعيد. أمد منذ جتاهله تم الذي السابقة إرسءيل دولة إلله االسم األصيل وهو
’بإرجاع‘ قورش إىل  عهد إذ بنبونيد مشابه  دور يف قورش امللك عزرا يضع
يشدد السابق. وطنهم إىل و‘بعودة’املسببني القدس إىل القديمة هيوه  طقوس
إله وعبادة  السابق وطنهم إىل املسببني عودة مع نتعاطى ال أننا عىل طمسن
هيكل فوق متمركز عبادة جديدة، بطقوس شعب جديد قيام مع بل أجدادهم،
يكون النظر عمن برصف .(-11 الفرس (نحميا 1 عليه ويديره يرشف جديد
من يوم  يف يكن  مل تأكيد بكل  فهو  فلسطني، إىل سينتقل الذي الشعب ذلك 
ضاعت إرسائيل التي يف كان يقيم الذي إرسءيل بني شعب تأكيد بكل األيام
متواصًال املرير املنفى من قادًما إرسائيل أرض إىل يعود والذي بعيد، زمن منذ
معهم أن‘العائدين’جلبوا يبني أديب بأسلوب عزرا يف قصة ورد الذي املايض مع
مع (4 - 2 2، و5: :1 5 -11) (دانيال (عزرا 1: هيكل هيوه العظيمة كنوز
حد ووضع بعيد زمن منذ الكنوز تلك هنبت فقد لصيغ أخرى، وطبًقا ذلك،
see› (19 :36 الثاين األيام وأخبار 17 - 13 و25: ،13 الثاين 24: (امللوك هلا
مناطق ومن بابل Carroll›. وبعون الفرس رحل أولئك الناس من 1992: 81
الساموات، إله دين تأسيس عىل وصمموا اجلديدة اإلمرباطورية من أخرى
اسم فلسطني يف عليه اإلمرباطورية، وأطلق أنحاء كل السامء ذاهتا، يف وقوامه

.‹Thompson 1992: 418› هيوه
هيوه عبادة عىل  املوقوفة اجلديدة، املركزية اإلدارة هذه فرض إن
يف األصليني  السكان عىل جدًيا هتديًدا طرحت تشييدها،  أعيد أورشليم يف
السابقة والبابلية اآلشورية األنظمة عىل طويلة مدة منذ املتعودين فلسطني،
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تتشكل أن الثاين اهليكل مجاعة عىل كان أنه كارول يرى .(6 - 4 (انظر عزرا
م): ق 597) حينويا مع أبعد الذي الطيب‘ ’التني املبعدين‘ فقط،  ’القوم من
حتافظ أن جيب التي املقدسة‘ و’اجلامعة املقدسة ’املحوطة‘ املنطقة كانوا لقد
إىل حد ولربام معظم، إىل النظر األرض. وجيب عن شعوب نفسها بعيًدا عىل
لعقيدهتم باألرض وكانعكاس كتوثيق ملطالبهم العربي الكتاب أدب كل ما،
تستخدم أن ينبغي وال .‹Carroll 1992: 85; cf. Thompson 1992: 419›
مثل تصنيفات لتدعيم و’العودة‘ ’الرجوع‘ الوعائية الفارسية اللغوية املفردة
إن ’إرسءيل‘. لتاريخ كأوصاف دقيقة السبي، وما بعد والسبي، السبي، ما قبل
’حترروا‘ الذين أولئك مصاف أنفسهم يف وضعوا التقليد الكتايب، إذ يف األوائل
هبا اآلشوريون التي قام الرتحيل ممارسات بضحايا أنفسهم قارنوا السبي، من
والسامرا لضياع القدس وهيوذا قبل السبي ما فرتة أصبحت وقد والبابليون.

اسرتداده. من ال بد الذي الضائع املجد بعد، فيام وإرسائيل،
الرتحيل من تنج مل فإهنا ’عرقية قومية‘ متاسك أو من فلسطني تطور يف مهام
اجلبال «وسكان امليالد(24). قبل السادس القرن يف وقعا اللذين واإلبعاد
جذرًيا» حتولوا وقد الفارسية احلقبة  دخلوا  احلديدي العرص من الفلسطينية

.‹Thompson 1992: 415›
أو وحدة أية دون امليالد، قبل السادس القرن هناية يف فلسطني كانت
واقتصادي وديني إثني ولغوي ترابط إىل افتقرت فقد  جدي. متاسك
اإلمرباطورية، خيدموا أهداف لكي نقلوا أبنائها من والنخبة وسيايس.
املجموعات بني  تقسيمه وتم سكاهنا من األعظم  القسم قلب وبعثر
توطينها» أعيد التي والشعوب املتجانسة غري األصلية السكانية

.‹Thompson 1992: 421›

بأنه هو هيوه لشعب ذايت لفهم سياًقا ’للسبي البابيل‘ األديب قدم النموذج
هوية السبي، أحدثه الذي النفيس االضطراب وأعطى الناجي(25). املتبقي
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اجلديد الشعب اكتسب الفاريس، العهد يف  حديًثا. تكّون لتقليد ’إرسءيل‘
من األسالف أتى سواء  املتبقي، يف هذا االندماج خالل من ’إرسءيل‘ هوية 
ومل الدوام عىل فلسطني يف كانوا  ممن أم مرص، من أم نينوى، من أم بابل، 

يغادروها:
يتثبت أن عليه لزاًما  كان احلقيقية، بإرسءيل املرء اسم يقرتن ولكي
الضائع املجد من ذلك أثناء يف يتثبت  وأن السبي يف  جذوره من
موسى مع الرباري ومن ومن فتوحات يشوع، الداودية لإلمرباطورية
عند هيوه ومع [التوراة] إبراهيم مع مرص، من اخلروج ومن [التوراة]

.‹Thompson 1992: 422› اخللق قيام
تقابلها وال (فولوكلورية) الكتايب هي للتقليد واألدبية اللغوية احلقيقة إن

التاريخ: فرتات من يف أي فرتة حقيقة أية
أرسية وبروابط باحتاد متصل  وعرًقا، شعًبا إرسئيل  بني مفهوم إن
هدف نحو الصحيحة الوجهة ويتجه مشرتك، ماض له مشرتك وبنسب
لدولة اجتامعي سيايس لكيان انعكاسا ليس مشرتك، مستقبيل ديني
ملا كلًيا حقيقًيا انكساًرا  وليس اآلشورية، احلقبة يف التارخيية إرسائيل
متامسك كفهم ذايت شكله الكتايب التقليد أخذ الفارسية التي بعد احلقبة
تطور إطار معناها يف وجتد أصلها لدهيا عىل األصح أن لشعب فلسطني.
بدًال التقليد، أوجدها التي الطوباوية الدينية املفاهيم إطار ويف التقليد
من التقليد تنظيمه أعاد الذي للاميض احلقيقي ضمن العامل من تكون أن

.‹Thompson 1992: 422› والديني العرقي ناحية التامسك

خالصة (4 ،1 ،3
‹الكتاب› قصص إىل النظر من العرشين القرن يف الكتابية انتقلت الدراسات
حيث مؤرخني، بصفتهم القصص مؤلفي عىل بالرتكيز مبسط تاريخ أهنا عىل



345
. . . الكتايب الربهان تأويل إعادة

والسياسية الدينية عقيدهتم عكسوا  قد املايض، بناء إعادة خالل ومن أهنم،
تسويغ يف  اخلاصة احلجج من كاف قدر  من  ما ذلك، ومع هبم. اخلاصة
بريتلر فمحاوالت بني إرسءيل. للقصة الكتابية عن أصول املصنف ’التاريخ‘
ال حيث (10-12 :1995) الكتابية القصص عىل اإلبقاء عىل انصبت ’املضنية‘
املايض اختلق حتى احلارض أو باملايض بعد قد اقتدى وعظي‘ ل’تاريخ وجود
التاريخ بِسَري تشوشها أن يمكن مزعومة رشيفة ترشيعية  دوافع  أجل من
املايض وافية عن صورة وتقديم الدقة عىل  تقوم معايريه ذلك أن وضوابطه،
عن يتميز أن جيب أمكن فالتاريخ الصحيح(26). حيثام مستقل ومؤكد بشكل
Thompson 1992: 404› املايض حول املعتقدية الدوافع ذات التوكيدات

.‹-405
امللوك إىل التكوين من األسفار عىل الكتابية الدراسات تشتمل أن ويمكن
هذا مثل وان للتعريف. املعقد التوسع طريق عن فقط التاريخ نطاق نوع  يف
املايض مع يتعامل الذي  الرسمي،  التاريخ كتابة عامل  يشوش قد التحديد 
املؤلف عامل  يعكس الذي  اخليايل القصيص األدب  ومع واحلقيقي الصادق
مبعثها متناثرة بمصادر حتتفظ امللوك، التي إىل التكوين من فاألسفار املتخيل.
اختالفات عىل ظاهًرا ويبقون متباينة عقيدة  فيها يعكسون املؤلفني من عدد
أو املايض يف فهم كام ذاتًيا املدرك التاريخ كتابة لنوع ليس أهًال املتنافرة، احلكاية

.‹Thompson 1992: 373 -78› يومنا احلارض يف
طمسن عند األصلية األعامل يف األولني اآلباء قصص  تارخيية رفض إن
القائل: الباحثني رأي إمجاع من ‹1975› هي اآلن جزء سيرتز وفان ‹1992›
غوص هي بل األولني، اآلباء بفرتة اخلاصة األحداث تسجل ال القصص إن
فرتة التأليف اجتاهات تعكس حيث قليًال، إال ‹الكتاب› عنه ال يعرف ماض يف
أفضل بشكل  فهمت اخلمسة الرشيعة أسفار  فقصص التأليف. من  الحقة
جيوز وال م) ق 600) عام بعد ما وقت يف ليهوذا  مشرتكة  تقاليد بصفتها
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Lemche› م) ق 1000) عام عىل سابقة لفرتة تارخييًة مصادر تستخدم أن
امللكية فرتة يف نادر فقط وبشكل أن تستخدم بل جيب ‹1985: 385 -86
يكونوا مل القدماء إرسءيل بني مؤرخي لعل .‹Thompson 1992: نفسها ‹95
يقول: حاهلم لسان كان الذين بعد، فيام اليهود احلاخامات كثًريا عن خمتلفني
للوصف الدقيق من الغاية والنفع أكثر أو مضجرة هلا معنى ال قضية من ما »
القضايا وهي ‹Moshe David Herr, in Brettler 1995: 2› الواقع» يظهره ملا
تبقى فعًال حدثت قد ونسله [التوراة] إلبراهيم باألرض  اهللا  بوعد  اخلاصة 

بالغة. أمهية ذات
الصحة بشأن الشك البحثي العلمي عىل عملًيا القائم اإلمجاع خلفية وعىل
القائل: بالرأي التشبث املقبول غري يبدو من األولني، اآلباء لقصص التارخيية
تم الذي املنوال عىل والنسل باألرض [التوراة] إلبراهيم الوعد قطع إن اهللا
عن األديب والتارخيي البحث من جيعل مما (51 يف سفر(التكوين اإلشارة إليه
ربام ممكًنا. أمًرا الحقة يف فرتة العقيدة داخل من انبعثت الوعود التي تلك مثل
أعقاب دينية يف تكوين هوية وطنية إلعادة جرت التي املحاولة هي تلك كانت
الكنيسة تستمر األسطورية،  الشخصية وجود ومع ذلك، مع البابيل. السبي
ملا سجًال كانت أهنا لو كام األولني اآلباء قصص مع التعامل يف والكنيس 
املشكلة بدورها املطلعني املختصني الباحثني جمموعة وتتجنب  فعًال. حدث
Brettler› خلفها تقبع األحداث التي من بدًال بدراسة النصوص نفسها بإقناع

.‹1995: 1-2; Neusner 1990: 247; cf. Thompson 1992
[التوراة] إبراهيم إىل قصة النظرة جتاه (األكاديمي) الفعل ردة من كثًريا إن
بالعقيدة «االعرتاف اعتبارات دافعها كبري حد إىل وأسطورية قديمة أهنا عىل
احلقيقة عن انحراف أي يؤدي أن اخلشية من هذا الترصف وينبع الدينية»(27).
(أشبه التاريخ أن لو كام الدينية(28). احلقيقة وانتقاص متييع إىل ’التارخيية‘
نقل عىل حتى القادر أو الوحيد، النوع األديب هو الواقع) يف حدث ملا بتسجيل
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أو اجلدير، الوحيد ’األديب‘ النوع هو الواقعي التاريخ وكأن الدينية. احلقيقة
إبراهيم [التوراة] دعوة لقصة الدينية القيمة صحة يثبت أن عىل القادر حتى
تتطلبان ال اليهودية والعقيدة املسيحي فاإليامن واألرض: بالذرية والوعد 
األصيل تنوع األشكال الكتايب اإليامن حيرتم أن ذلك، جيب ذلك. مع من أكثر
(الفولكلوري) املايض  أحداث قصة بأن واإلقرار الكتابية للقصة األدبية
وإن احلقيقة، توصيل أجل من بالتقدير  جدير  كوسيط تعمل واألسطوري
يف القصة أحداث االرتباط بتارخيية املرء عن ختيل إن رسمي. تاريخ غري يكن
كان ما وليس به ما آمنا نتعلم أن املعتقد:« هيجر أن يعني املقنع ال ضوء الدليل

.‹Thompson 1974: 328› إيامننا » نفقد أن يعني ال به اإليامن ينبغي
األرض ففكرة األصليني. بالسكان كثًريا هتتم ال التثنية سفر رواية إن
يأخذ إن اإلنسان احلقيقة القائلة: االعتبار بعني تأخذ أن جيب الرب من كهبة
للسكان كابوًسا يسبب  املستعمرين حلم إن األصليني. سكاهنا من األرض
األرض بأن اجلزم خلقًيا غري املقبول فمن .‹Miller 1969: 465› األصليني
لكي سبًبا اهللا من تتخذ القراءة تلك مثل أن إذ الرب‘ ’بنعمة حتى إنساًنا ختص
وعسكري وإثني حرصي يف نمط الغيتو مجاعة لدى متوقعة نزعات يف يشارك
االستنتاج يف جممعة احلديثة الكتابية الدراسات تبدو بينام للغرباء.  ومعاد 
Whybray› فعًال حدث ما متاثل ال األوىل اخلمسة األسفار قصص بأن
عىل القائم التقييم  من  تتهرب أن السامح هلا فمن غري املقبول ‹1995: 141
يدعو إذ من أجله. الذي وضعت ضوء االستخدام يف خاصة معايري ُخلقية،
التاريخ عليه يطلق وما األوىل اخلمسة األسفار لقصص الالحق االستخدام
الفصل املناسبة قيم اعتناق إىل املستمعني/القراء من اجلديدة األجيال التثنوي،
محاس النصوص تذكي هذه أن املرء ويأمل إرسءيل. بني مجاعة من (لقسم)
احلال عليه كانت عام ونشاًطا مهة تقل ال  دينية طقوس  يف املشرتكة األجيال
االستيالء سوغوا الوسطى الذين القرون يف الالهوت وعلامء الصليبيني لدى
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عهد وحتى يف جنوب إفريقية الكلفنيني اهلجرة ولدى رواد اجلديد العامل عىل
محاًسا. األشد املتدينني الصهاينة جًدا لدى قريب

القصص عىل األوىل بالدرجة أو إرسءيل املبني كلية، بني أصول تاريخ إن
وقت يف حصلت معينة دينية دوافع طريق عن حتدد مصطنع هو بناء إنام الكتابية
والطريقة األحداث.  عىل كشاهد منه التحقق يمكن تاريخ ألي جًدا الحق
تاريخ يكون حيث  األدنى للرشق ومستقًال شامًال تارًخيا  تكتب أن املتقدمة
العلمي اإلمجاع يامثل يشء ال بينام املقاس، حسب مفصًال إرسءيل بني أصول
إمجاع وهناك إرسائيل(29). أصول حول احلديثة الدراسات يف املحري البحثي 
- 1) يشوع يف سفر مروي كام هو القبلية الفتوحات نموذج بأن يف اآلراء فعيل
إذا .‹see Thompson 1987: 11 -40› عنه الدفاع يمكن نموذج ال 21) هو
فتوحات وجود عىل دليل أي لدينا فلن يكون جانًبا، ‹الكتاب› دليل وضعنا ما
التي القصص الكتابية بأن علمي بحثي إمجاع فثمة ذلك، من أكثر بل عربية،
بعد كتبوا الذين املؤلفني طريق عن جاءت التوطني االحتالل فرتة تصف
أو السبي،  فرتات يف  (سواء املوصوفة ’األحداث‘ ال عن طريق قرون، عدة
املايض عن عليها يمكن االعتامد معلومات إىل تستند ال التي السبي) بعد ما

السحيق.
ترسيخ هدفها خاًصا، أدبًيا نوًعا تعكس اخلروج-التوطن روايات إن
جيب العملية. التجربة عىل قائمة حقائق عن تقديم حمض عوًضا الدينية القيم
وجيب الذات. معرفة وتاريخ للشعوب الفعيل التاريخ بني املؤرخ يميز أن
والذي إرسءيل، أصول يف حتديد األول املصدر  فلسطني  آثار علم يكون أن
Ahlslröm› الدينية الدوافع ذات  الكتابات  تلك  عن  متاًما خمتلفة صورة يقدم
التي تلك  عن خمتلفة وجهة إىل يشري األثري فالدليل .‹1993: 28-29
تم التارخيية احلقب سلسلة من وجود عىل يدل كام (12-1 (يشوع هبا أوحى
جمموعة لتصبح متباينة لشعوب ومتدرج سلمي اندماج طريق عن تسجيلها
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مع منتهاها بلغت وحدة من املعاين حققت بمعنى التي املرتفعات سكان من
عىل قامت التي األول احلديدي العرص فمستوطنات اآلشورية. اإلدارة دخول
فيام إرسءيل مملكة خالهلا من انطلقت والتي يف فلسطني، الوسطى املرتفعات
’الكنعانيني بني إثني متايز أي وتنفي الكنعانية، الثقافة تواصل تعكس  بعد،
خارجها. من وليس كنعان داخل إرسءيل من أصول كانت إرسءيل‘. وبني
مثلت ذلك، عىل عالوة الداخل يف ثورة اخلارج وال من غزو هناك يكن فلم
تنوع تعكس متعددة، (إثنية) هويات الكتابية القصص حقبة يف ’إرسءيل‘
احلديدي والعرص  األخري الربونزي العرص بني االنتقالية الفرتة يف املصادر
اإلمرباطوري املنهجي السكاين االنتقال من موجات ثالث يف تسبب مما
إثني متايز بوجود فاجلزم والفرس). والبابليون  (اآلشوريون واالختالط
بني وحدة وإن تضلييل، أمر هو الفاريس العرص عىل سابق إرسءيل بني لدى
عمومية تعكس احلقيقة التي من مؤلفي ‹الكتاب› بدًال عند ميل هي إرسءيل

حياة املشاع. اختبار أو (اإلثنية) اهلوية
قد الكتابية القصة لصناعة النهائيني للمحررين املعارصة االحتياجات إن
رعوًيا، أو دينًيا يف تسميته نرغب ربام الذي العقدي، موقفهم وغلبت حددت
قاعدة سوغوه عىل الذي املستقبل أجل من نموذجي شكل عىل صدر والذي
التقاليد فقط  قدمتها تفاصيل وهي إرسءيل،  بني أصول  مايض إىل رجوعه
‹الكتاب› لكّتاب عذًرا احلياة. إذا التمسنا قيد عىل والباقية املتعارضة الشعبية
أن ال فعلينا ظروفهم، تراعي التي الدوافع أساس عىل املايض متثيلهم سوء يف
والكنيس الكنيسة الالهوت وأهل علامء متساو مع قدر متساحمني عىل نكون
يف فالرواية األسطورية كثًريا. عليه يعتمد املايض يف حدث ما دليل أن حيث
األرض واالستيالء هنب عن رشعيته ثبتت مثاًال تقدم ال (12 - 1 (يشوع
فعًال، سلطته. يف لنفسه احلق أي شخص يدعي طريق أو عن اهللا، باسم عليها
اإلنسانية الثقافة أجل االرتقاء يف من االحرتام اإلضايف الكتايب الدليل يعزز
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التدمري طريق عن تغيري يتم فقط مع تتعاطى عملية أجل من الرتويج بدًال من
العنيف.

خالل من مًعا واملتعة النفع عىل املتدينة أجيال الشعوب حصلت حني يف
ضحايا يكون أن املحتمل فمن وروايتها، الكتاب املقدس صوغ قصص إعادة
النصوص، ويتم موقفهم من يف دموية أقل الذي اختربناه االستعامري النهب
الوارد لإلله  الواضح  العرقية  املركزية بني  متيز أن هلا حماولة بأية الرتحيب 
التأوييل والدافع السياسية واألغراض  امللوك إىل التكوين من  األسفار يف
رئيس. معريف سؤال ويثار هنا جًدا. متأخرة فرتات يف الذين كتبوا للمؤلفني
من بدًال األسطورة، أو الشعبية  امللحمة  نوع إىل تنتمي التي النصوص هل
بني المتالك رشعية متنح فعًال حدث ما يصف الذي التاريخ إىل انتامئها
للنموذج بدت االستعامر  من الحقة  أشكال قاعدة وعىل لألرض إرسءيل
وهل الحق؟ وقت يف رشعنتها أجل من واقعي، كتاريخ مفهومة  الكتايب 
تاريخ املعنى بذلك  هو التسويغي النص  جنس  أن فرضية عىل القائم احلكم
األصل، خرافات جنس إىل النص ينتمي أن التحقق من يتم عندما يتالشى ال

عقائد؟. خدمة يف نرشت رأينا، كام والتي، جمتمع، كل يف عملًيا جتابه التي
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: ‹الكتاب› إىل رد االعتبار (2 ،3
املقدس للكتاب ُخلقية قراءة نحو

املعضالت الكتابية احلديثة: الدراسات يف األرض (1 ،2 ،3
يف األرض عن (1705) مرجع حوايل وجود اعتباره يف املرء يضع عندما
سوى انتباه يشد املوضوع مل أن يثري الدهشة فمام ‹الكتاب› من النسخة اإلنغليزية
(Gerhard von Rad) راد غريهارد فون والحظ الباحثني. من جًدا قليل عدد
األسفار يف املوضوع أمهية مع أنه م) 1943) عام يف رائدة صدرت دراسة يف
Von Rad عنه ‹:1966 دقيق جير أي حتقيق مل املقدس من الكتاب األوىل الستة
The Interpreter’s Dictionary التأوييل] الكتاب ‹[معجم كتاب إن حتى .‹79
ويرد األرض. عن أية مقالة من  (1962 م) خال عام الصادر  ‹of the Bible

األرض. عن اثنني ملرجعني ذكر (The peake Commentary 1962) فهرس يف
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فقط صفحات أربع (Kittel-Friedrich) فريدريش ِكتِّل قاموس وخيصص
‹The New Jerome Biblical Commentary 1989› كتاب  أما للموضوع.
قام ومع ذلك فيها تناول املوضوع. يتم ثالثة مواضع فقط فهرسه فيدرج يف
(Walter Brueggemann) بروغمن وولرت  (W. D. Davies) ِدِفيس  من كل

املوضوع. حول رئيسة ومؤثرة بكتابة أعامل
يف له أصدقاء  طلب عىل بناء م) 1974) عام يف ِدِفيس  دراسة ُكتبت
إرسائيل قضية يدعم  أن م)  1967) حرب قبل عليه  أحلوا الذين القدس، 
لتلك املبارش التأثري حتت فكتبت الثانية دراسته أما .‹Davies 1982: xiii›
الرصاع: هذا رضورية لفهم بداية تقديري يف هو ما عىل هنا «ركزت احلرب:
Davies 1982: xiii-› اليهودية» التقاليد الستيعاب املتعاطفة املحاولة إهنا
ضوء يف موضوعها امللحة لفهم احلاجة بسبب املعدلة نسختها وُكتبت .‹xiv

املدمرة وآثارها اخلليج حرب يف ذروهتا التي بلغت الرشق األوسط أحداث
معقول منظور كل من املوضوع إىل ِدِفيس ينظر فبينام .‹Davies 1991: xiii›
اهتامًما قليًال فإن م) يف عامي (1974-1982 كتبهام اللذين عمليه يف عملًيا

اإلنسان(1). وحقوق األخالق قضايا أوسع عىل بشكل انصب
الواليات يف احلرضية باحلياة اخلاصة خربته خالل ومن بروغَمن، أما والرت
‹الكتاب› وأن عن مكان اإلنسانية تبحث الثقافة أن فريى األمريكية، املتحدة
حتصيله يف بقوة يرغب وإنه املكان من جمرد بأنه رئيس بشكل معني
املوضوع هي تكن مل إن هذا مركزية، :Brueggemann 1977›. فاألرض 2›
الالهوت الكتايب تنظيم علم يف وقد تكون وسيلة الكتابية، العقيدة يف املركزي
عليه للكتاب املقدس استعصت بروغَمن فقراءة .‹Brueggemann 1977: 3›
هي امليعاد أرض قبل دخول اهلامة واللحظة األرض. عىل الرتكيز خالل من
Brueggemann, p› (Sola gratia) األرض  هدية فهي العميق: للتأين مناسبة
السكان يواجهها التي  واملعاناة السيئة املعاملة عمد عن  يتجاهل وهو .‹48
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األعداء، بمكان تدمري يؤكد أن «ليس من الشجاعة ناحية وهو من األصليون.
احلقيقة وبتجنب ‹Brueggemann, p. 60› التوراة» احلفاظ عىل يف الشجاعة بل
القبول أيًضا تتضمن فهي " التوراة عىل حتافظ " الكتابية القصة  إن  القائلة:
تكن مل امليعاد أرض أن:« ويعرتف املدمرة. بالعسكرية الغرباء والقبول بكراهية
بالسكان تكتظ دوًما كانت فهي إرسءيل. الفراغ الذي تتوقعه بشغف لتنتظر
اخللقية املسألة يف اخلوض يتجنب وهو .‹Brueggemann, p. 68› الكنعانيني»

حول كيفية جميء الوعد. بتأكيد
تشكيل يف فقط تعبريه جيد باألرض اليهودية إن ارتباط بروغَمن، بحسب
’العرب‘ يظهر أنه يسلم بحقوق بينام العام. مظهرها كان مهام األمة العرصية،
أي يقدم وال يف خماطبتهم. رغبة أية يظهر ال لكنه النظرية، الناحية من ومعاناهتم
واجلريمة فالقتل الكتابية. الرواية يف ضمًنا الواردة للقيم اخللقية انتقاد للسمة
الذي احلتمي الثمن عام بشكل هي الرهيبة والطرد واملعاناة اإلنسانية والتدمري
عن الكتابية القصة وضعتها التي األهداف حتقيق من أجل نضاله يف املرء يدفعه
اإلساءات تبقى كهذه، قراءة ففي ساذجة. حرفية بطريقة تقرأ عندما األرض،
حساب عىل حية، لكن لإلله القبيل االسم عىل باركتها السامء وفرضتها التي
واخلصوصية واإلثنية  العسكرية القوة خلقيته تتجاوز الذي اإلله موت

العسكرية. والقوة الغرباء وكراهية
كنظرية يشكل، بحدوثه اليهود يعتقد ما بأن القائل بالرأي ِدفس، يقبل
ريب فيها. ال والهوتية تارخيية داللة ذات حقيقة هبا، التمسك يمكن معرفية
فواقعيته استداللية:« تارخيية معلومة أصبح ذاته بحد االعتقاد ذلك أن ويدعى
Davies› « جتاهلها يمكن ال التي اليهودية مظاهر من  فيه، ريب ال كمظهر،
حيث أصبح آخر إىل جيل من تفسريه أعيد قد باألرض 97 :1991›. فالوعد
وحيويتها هو تكوهنا إرسءيل يف تاريخ مهام كان حياة الشعب. وما يف حية قوة
واقعيتها اكتسبت  فاألسطورة  تارخييتها.  صحة وليس تطورها بذور وقوة
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تقريرية، حقيقة بالتملك الشعور وأصبح .‹Davies 1991: 5 -6› هبا اخلاصة
تسوغ أخرى، بكلامت ال. أم  تارخيًيا دعًام  تلقى األرض هدية كانت سواء
األرض أكانت  سواًء احلقيقة، هذه مثل ضمًنا املفهومة وتقاليدها  القصص

ال. أم الرب هبا وعد
إرسءيل بني عالقة متينة هناك الهوتية راسخة بأن قناعة إىل ِدِفيس توصل
وهو احلارض. عرصنا حتى إرسءيل لبني األوىل احلقبة منذ وإهلها واألرض
ضغط ممكنة بسبب تكن األرض مل ملوضوعة الصميم يف مناقشة أية بأن يعرتف
االنقسامات أن عىل يرص فهو ذلك مع املقصود. أو غري املقصود  ْهَيْونِيَّة الصِّ
تشويه هي ْهَيْونِيَّة الصِّ احلركة داخل والسياسية الدينية الفصائل بني املنظمة
أحوال كانت يف الغلبة أن متبادل. ويدعى عىل نحو والتوفيقي العميق لتباينها
إىل وخيلص مكان. كل  يف موجودة أهنا غري املكبوتة، الدينية للتقاليد كثرية
التي الدينية األبعاد ولتوكيد للصهيونية العلامنية السمة لفهم إنه  القول:«
ستكون يف داللة مبدأ األرض بإعطاء إغراء نفسه إىل املرء ض يعرِّ فيها ريب ال

.‹Davies 1991: 76› حتريًفا» اليهودية، خيص فيام منها، كبري جانب
عقار) (قطعة أهنا عىل ’األرض‘ مع يتعامل الذي النقدي العرض إن
أن يستحق ال خرايف وعىل معتقد تارخيية، مفارقة عىل ِدِفيس، حسب ينطوي،
األرض يمتلكون الذين أولئك تعاطف مع يبدي أي ال وهو بجدية. ينظر إليه
أهنام عىل االختيارية‘ ’االنتقائية، أصحاب املبدأ اآلخر مع سوًيا هبا، وحيتفظون
اليهودية. للعقيدة املقبولة غري االصطفائية بدائيان عن تعبريان خاص بوجه
فقدان ثمة  األرض، تلك دون ألنه، باألرض اليهودية مطلب  عن ويدافع
استبدلت املسيحية، أن ويزعم السيايس. املصري وتقرير واحلافز واهلوية لألمن
حمل احلياة من «أن بدًال املسيح» «يف حياة املسيح، بوجود قداسة املكان بقداسة
يتأثر مل أنه ويبدو .‹Davies 1991: الربكات ‹90 أعىل بصفتها  يف األرض»
فرد مكنت كل احلاخامية، احلركة يف بروز التوراة، طريق إن القائلة: بالفكرة
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اهليكل. هناك طريق عن تأيت تعد ومل اليومية، احلياة إىل بالقداسة يأيت أن من
يتحرس وِدِفيس وجود تقوى جديدة. األساس يف كانت واع: فالتوراة انقطاع
ويمجد واليهودية، املسيحية الديانتني  كلتا يف األرض فكرة روحانية عىل

حية. املادية مفهوم عليها حافظ التي باألصالة اإلحساس
أرض مفهوم يصطدم عندما  سيحدث «ماذا اهتاممه: من ِدِفيس استبعد
شعوب قبل من األرض ومتلك تقاليد بمطالب اليهودية الديانة يف  امليعاد
حتتاج املوضوع ذلك مع تتعاطى لكي بقوله: األعذار لنفسه وجيد  أخرى؟»
هذا مثل غامر  يف اخلوض وراء من قصده إىل يشري أن دون  آخر، جملد  إىل
أنه ادعى ‹Davies 1981: 96› املنشورة مقالته هناية  ويف باملثل،  املرشوع.
م)  1991) عام يف عمله  اشتمل املوضوع.  ذلك مناقشة املستحيل من  بات
Krister) شتندال كريسرت حيث نظر املوضوع عن متعارضة آراء جمموعة عىل
بصفتها إرسائيل دولة وإىل حترير، حركة أهنا عىل ْهَيْونِيَّة الصِّ إىل  (Stendahl

هريتزبرغ آرثر ويرص  .‹Davies 1991: 111 -12› الكتايب للوعد إنجاًزا
مكانتها عىل وحتافظ وترتعرع تعيش لن اليهودية أن عىل (Arthur Hertzberg)
سفر يف [املسجلة طقس (613) جمموعه مما كبًريا  حجًام إن إذ الشتات،  يف
املعرفة أن  ويدعي وحدها. إرسءيل إال يف ممارستها يمكن ال ز م] / التثنية
Davies 1991:› احلديثة للصهيونية األول املصدر هي  العميقة، الدينية
دليًال (R. J. Zwi Werblowsky) فربُلفسكي تسفي يعطي  ال كذلك  .‹106
عقيدة التوراة التي حتركها التضمينات من خلقي مستمد اضطراب وجود عىل
David Noel) فريدمان نويل ِدفيد ويلمح ْهَيْونِيَّة. الصِّ عليها تنطوي  التي

املوضوع: عند معاجلة اخللقي البعد ِدِفيس إغفال إىل (Freedman

واحلائر اجلاد الناس تفكري  يف انتظاره طال  الذي الدليل إن حتى
حياة يف األرض ملبدأ الظاهرة التارخيية النتائج  خالل  من واملضطرب
للخروج متثيل إعادة يكاد يكون األدنى، الرشق يف واألرايض الناس
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احلد عن يزيد أمًرا  به املطالبة  تكون وربام والتوطن، والفتح األول 
.‹Freedman, in Davies 1991: 104›

وهو اخللقي. املأزق صميم إىل فيدخل (Kenneth Cragg) ِكنِث كراغ أما
إىل شعب عهد بمقتىض أراٍض متنح  تربز عندما التي املزمنة األزمة إىل يشري
آخرين، سكان هبوية وتصطدم هذا العهد، حتمل قصة خالل من أعطي عهًدا
Davies› فحسب  املوضوع اجتاه يف  تغري أهنا عىل  ِدِفيس  إليها يشري حيث

.‹1991: 101
األرض هاجس  يفرس فإنه (Jacob Neusner) ُنويزنر ياكوب خيص  وفيام
من والنبوية الرئيسة التارخيية والكتب يشوع إىل التكوين من األسفار  يف
األرض خارج النهائي شكلها إىل وصلت مجيًعا إهنا  القائلة:  احلقيقة خالل
ممارسة يستطيع املرء أن أكد البابيل التلمود فإن األرض، لفقدان نتيجة
بني نويزنر مقارنة إن زمان.  أي  ويف مكان،  أي يف للحياة املقدس الطريق
ذات [التلمود] منه املنطلق املشنا  الهوت علم يقوله وما البابيل  التلمود
أرض يف فقط تكون إرسءيل أن يمكن ’إرسءيل املشنا أن ترى فبينام مغزى.
املشنا جمموعة يتجاهل البابيل التلمود  فإن  ‹Davies 1991: 108› إرسءيل‘
بنجاسة يتعلق ما عدا (ما النظافة بطقوس العالقة ذات  بالفرائض  اخلاصة 
املشنا وبنقل الزراعة. عن املشنا من القسم األول وكذلك النساء) عند الطمث
الشتات. بأهل وثيقة  صلة  له يشء إىل العظامء  بابل حكامء حوهلا ونرشها،
الزعم يواجهون الذين هذا، يومنا يف األمريكان اليهود إن نيوسنر:  يضيف 
الطبيعي غري والوضع األرض يف العيش هو الطبيعي الوضع  إن القائل:
واإلحساس الندم  بمشاعر ون يِقرُّ يريدونه، ما يعملون اخلارج، يف العيش 

.‹Neusner, in Davies 1991: بالذنب ‹109
املقدمة. يف اخللقية املسألة  لوضع (J.S. Whale) ويل إىل األمر ترك لقد 
الثمن يدفع أن عليه كان  الذي الشعب بمصري ِدِفيس مباالة عدم  فانتقاده
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مؤدب. وهو هو ما بقدر مدمر األرض، عىل إرسءيل واستيالء إرسءيل لبني
عندما حتى دوًما بالقسوة، تتسم الفتوحات أن يعلم ِدِفيس «أن عىل يالحظ أن
الواسع، السلب تعني دوًما اإلمرباطورية وأن الرب، عند من باختيار ترتكب
Davies› مسيحية» أم مسلمة بريطانية، أو رومانية اإلمرباطورية أكانت سواء

.‹1991: 116
يف املختلفة اآلراء جمموعة عىل الرد يف أخرى  أفكاًرا ِدِفيس أضاف
يؤكد فإنه للمحرقة، كافًيا انتباًها  يعط مل بأنه نقده من عىل  ورًدا املوضوع. 
.‹Davies 1991: 120› املحرقة أساس إرسائيل عىل دولة وجود أنه يسوغ
تكن أن املحرقة مل لو فيام الكتايب يف طرحه سيقوده املنطق أين إىل املرء: يتساءل
وأن اليهودية، يف قيمة مطلقة ليست األرض أن ِدِفيس ويعرتف  حدثت. قد
داخل احلياة قداسة أولية إىل باللجوء هتدئته متت املتعصبني قد محاس املتدينني
ويسوي عن نفسه أكثر. أن يعرب املبدأ لذلك يسمح ال ذلك، فهو اليهودية. مع
يمكن مطلقة: كحاجة وسط حل إىل والوصول الشعبني بالتوفيق بني األمور
أن املرء عىل لكن .‹Davies 1991: 130› السالم مقابل األرض مقايضة
قدر من االنتقاص  هذا ملثل يسمح أن املبكر  منطقه يستطيع كيف يتساءل:

التفويض الساموي؟
حسبانه. يف م) 1967) عام قبل ما اليهودية إرسائيل دولة قيام ِدِفيس يأخذ
االستعامري فالنهب املشكلة. هو م) وحده 1967) عام ما بعد احتالل ويبقى
بالرشعية يتمتع أنه ويبدو  املساءلة، فوق  هو إرسائيل دولة بقيام املرتبط
التعدي يف يشوع قاده الذي بالتفويض أشبه وهو ساموًيا، املرخصة املزعومة
أن لو  دعوته يف متوازًنا سيكون ِدِفيس كان إن املرء: يتساءل األرض.  عىل 
الشعب بني من هم الكاثوليك أو األنغلو-ساكسون، الربوتستانت من البيض
أي ال يبدي وهو الساموي. رشعة التفويض ودفع ثمن أرضه طرد من الذي
تعدي خالل من العرب الفلسطينيني عىل  وقع الذي الفادح بالظلم اهتامم
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ومع العدالة واألخالق. تقتضيه الذي وبالتعويض أراضيهم، عىل  الصهاينة
مساواة كان هناك لو كام يكتب م) 1948) عام الذي وقع يف املنظم النهب
جردوهم الذين والصهاينة أمالكهم من جردوا الفلسطينيني الذين بني ُخلقية

منها.
أرض يف التوراة بجزالة للعيش الديني الباعث من بسالسة ِدِفيس ينتقل 
كانت منطقة يف خاصة ضمًنا، يعنيه بام دولة، قيام إىل خامتة رشعية إرسءيل 
العرب، الفلسطينيني جتاه إرسائيل دولة سلوك يؤد ومل بالسكان.  مأهولة
من طردهتم الذين أولئك وجتاه ذاهتا، إرسائيل داخل ويف املحتلة املناطق  يف
وهو املقدس. الكتاب عليها يقوم التي باللباقة إحساسه إسكات إىل ديارهم
وثائق الشعب يف املوزعة عىل احلصص كانت مهام يقول: مبدأ هدى عىل يسري

إضايف. تسويغ إىل حيتاج ال دولتهم، فإنه قيام
عىل ويوافق إرسائيل. دولة ظهور تغريت مع األمور قد بأن ِدِفيس يسلم
ذات عالقة ’خفية‘ هلم ممن كانت صهيوين‘ ’حمبي أهداف أبطلوا الصهاينة أن
سياسية بمسؤولية القيام يتوىل من وكانوا غري آهبني بكل باألرض، روحية معان
أن االستعامرية للصهيونية القاطع للدليل يسمح ال أنه إال أجلها. من عسكرية
احلقيقية الفجوة أمهية من يقلل وبذلك الرئيسة، بمقولته األساسية قناعته هتز
واالضطراب التمزق وحقيقة ‹الكتاب› رومانسية بحرفية التمسك بني القائمة
ِدِفيس الهوت أن نجد بينام العرقي‘. ’التطهري دوًما يصاحب الذي االجتامعي
تضمينات من  حيمله ما حقائق بعض مواجهة  عىل قًرسا  محل األرض عن
الدويل والقانون اإلنسان حقوق جتاه قضايا حساسيته وأن احلارض، يف وقتنا
إمجال موقفه ويمكن مؤثرة. تكون لن الدويل األوسع السيايس املشهد واجتاه

التايل: النحو عىل ما، إىل حد املضطرب
إرسائيل مسوغ بالعالقة باملحرقة. وجود (1

ربام (لكن، الشعبني بني للتوفيق مطلقة حاجة هي وسط حل عىل قائمة تسوية إن (2
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كتابية؟). مرجعية أية وفق املرء، يتساءل

1948) يف عام وقع الذي املشكلة، واالنتزاع هو فقط م) 1967) بعد احتالل ما  (3
مقبول. م)

خارجها. املحتقرة احلياة من بعون فقط يف األرض غدت ممكنة احلياة املرغوبة (4

خارج من واإليامن األرض، يف العيش بركات من بكثري للتوراة أثمن اإلخالص (5
التوراة. خارج ممكن األرض ممكن، وغري

األرض. مساحة ِدِفيس مع مسألة يتعامل وال
أكثر ومن لألرض. الدراسية املعاجلة يميز  ما هو املفردات من عدًدا إن
ذات اخللقية املسائل جتاه حساسية ألي الفعيل الغياب متيًزا اخلطاب مظاهر 
يعاين التقليدي واخلطاب أمالكهم. اآلخرين من بتجريد يقوم بشعب العالقة

أخرى هامة: أيًضا قيوًدا
ونشوئه مصدره داللة يشري إىل ال الذي الكتايب للنص متزامنة يرىض كتابه بقراءة (1

األديب.

املعاجلة يف األديب اجلنس إن تقول التي الواحدة املسألة هبذه هؤالء يقبلون أن 2) يبدو
الدراسات كل وجه يف تقف نظرة وهي التاريخ، هو إرسءيل ألصول  الكتابية

اجلدية.

قبل املثال، سبيل عىل إرسائيل شعب حياة يف املختلفة املراحل بني ال يفرقون وهم (3
السبي، وبعده. أثناء ويف وقبلها، فرتة املََلكية، وخالل كنعان، بالد احتالل

متجانس إرسائيل‘ ’شعب  مع  يتعامل املرء أن احلاالت معظم  يف ويفرتضون (4
العهود. كل يف ودينًيا عرقًيا وثقافًيا

وفوق خلقي، نقد أي فوق تكون أن جيب األرض جتاه الكتابية املواقف أن ويرون (5
حكم. أي
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قبوًال تلقى واحد ’كتايب‘ عهد  يف املوصوفة األرض من املواقف أن ويفرتضون (6
صيغة تلقائًيا إىل تتحول اخلصوص، أن وجه وعىل خمتلف، آخر عهد يف تلقائًيا

ْهَيْونِيَّة. الصِّ بوصفها نعرفها التي باألرض حمددة ارتباط

واحدة كل تواجه أن أوسع نحو عىل (أكاديمًيا) مقبول يتطلب أي خطاب
ذلك يويل وأن اخللقية املسائل ناحية من خاصة بحساسية، القيود تلك  من
الكتايب التأويل ضوء  ويف أمالكهم. انتزعت بمن خاًصا  اهتامًما اخلطاب
وتكوين املعرفة نظرية بني القائمة العالقة املرء خيمن  أعاله،  نوقش  الذي
الدراسات خالل من فهم كام ‹الكتاب› عىل الذي تغذى فاإليامن الشخصية.
كرامة حول مكان كل يف عليها املتفق النظر بوجهات يصطدم الكتابية السائدة،

وحقوقه(2). اإلنسان
التاريخ من قصة اعتبارها عىل الكتابية القصص متييز يف  اإلخفاق إن
عن يتخىل العلامء أن جيب مقبوًال. يعد مل املايض، عن املعلومات نقل بمفهوم
عن بنتائج الدليل اجلديد يقبلوا وأن ’تارًخيا‘ القصة الكتابية عد إىل االطمئنان
فالتعايش الدليل. حترتم التي الدينية العقيدة بناء إعادة حياولوا وأن املايض،
مفضل أمر دقيق، غري بالتفاصيل بشكل االهتامم دون للاميض جديد بناء مع
الذي خاصة ذلك بصورة مؤيد، وغري زائف خمتلق تبني ماٍض عىل لالطمئنان
القديم النموذج وضع باملستطاع يكون ولن االستعامري. النهب يرشعن
‹Thompson 1995: 697 -98› أخرى مرة مًعا والتاريخ ‹الكتاب› لوحدة 
إعادة لبناء أية إن .‹Redford 1992: 311› بغموض نعيش أن نتعلم وعلينا أن
الكتابية‘ فيام التارخيية‘ و’إرسءيل بني ’إرسءيل متيز أن جيب إرسءيل بني مايض
باألهداف وتعرتف وتعطي وزًنا لطبيعة القصة الكتابية األثري الدليل خيص
بناء إعادة عن الدائر للجدل الساخنة فالطبيعة املؤلفني. للُكتَّاب  املعتقدية
دراسة موضوعية مع يتعامل فقط املرء ال إن القائلة: احلقيقة يعكس ’إرسءيل‘
التطورات رشعية يف النقاش رشك يف يقع أيًضا إن املرء بل حمري، عن ماض بحًثا
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.‹Whitelam 1996: احلارض ‹71-121 وقتنا يف فلسطني يف
اخللقي الذي للنقد املكان يف جيب أن تفسح املقدس للكتاب مناقشة أي إن
جيلنا. وهنا عليه تعود الذي الدويل والقانون اإلنسان خطاب حقوق  حيرتم
تعرف البداية يف علينا  لكن املستقبل. يف الطرق بعض  إىل  أشري أن بإمكاين

املشكلة.

األرض عن للتقاليد الكتابية اخللقية املشكلة (2 ،2 ،3
أدنى تفحصناها التي الثالث املناطق يف األصلية الشعوب عند ثمة ليس
خاص بنقد لنفسها حتتفظ وهي واالضطهاد، الدين بني رابط  بوجود شك
رسالة واألمريكان  واهلناِدرة األنديز ممثلو قدم  عندما املقدس. للكتاب
شك يرتكوا أي مل فإهنم البريو، زار حني بولس الثاين يوحنا مفتوحة إىل البابا
يسرتجع أن منه حضارهتم. وطلبوا تدمري يف ‹الكتاب› لدور تقويمهم عن لديه
جنوب إفريقية يف مأثور قول وهناك اضطهدهم(3). من إىل وإعطائه ‹الكتاب›
األصليني: سكاهنا اضطهاد يف املقدس  الكتاب لدور شعبًيا تقويام يلخص 
نملك نحن وكنا ‹الكتاب› يملك  كان بلدنا إىل األبيض الرجل قدم «عندما
الرجل أخذ  الصالة، نصّل‘. بعد ’دعونا األبيض: الرجل لنا وقال األرض.

املقدس». الكتاب نحن وأخذنا األبيض األرض
‹الكتاب› إىل املرء يلجأ أن عتيق نعيم الفلسطيني الالهويت يرى وبينام
يستخدمونه واليهود  املسيحيني بعض  أن  نجد  والتحرير،  القوة  منه ليستمد
العدالة، من بدًال والظلم احلرية، من بدًال العبودية للفلسطينيني تقدم بطريقة
إرسائيل دولة أن ويالحظ .‹Ateek 1989› والسياسية حياهتم الوطنية وقتل

معتقداهتم: أساس هز مدمًرا زلزاًال منذ قيامها كانت
لدى استعامل وعدم إمهال  حالة  إىل عام  بشكل القديم العهد  وصل
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الكنيسة تتمكن ومل مًعا، الناس وسواد الدين املسيحي رجال أوساط
وقضاياه وتناقضاته الظاهرة، امللتبسة تعابريه مع تفاهم إىل التوصل من
يف العرشين القرن حوادث عىل املبارشة بتطبيقاته يتعلق ما خاصة
أم به سواء تفوهوا املسيحيني، األساس عند  السؤال ويبقى فلسطني.
يف ضوء معاناة الرب كلمة يكون أن القديم للعهد يمكن كيف هو: ال،
Ateek› ْهَيْونِيَّة؟ الصِّ دعم يف استخدامه عند الفلسطينيني املسيحيني

.‹1989: 77 -78

أيًضا(4). آسيا املشكلة يف لوحظت وقد

باملشكلة اإلقرار (1 ،2 ،2 ،3
خالل ارتكبت التي املخيفة  املظامل هو نكرانه يمكن  ال الذي األمر إن
يف منشًطا عامًال كام رأينا، والالهويت، الكتايب اخلطاب االستعامر، وكان عمليات
كترشيع ‹الكتاب› نرش مالمح كان الرد؟ إن واحدة من ترى، ماذا قدًما. دفعها
النشاط. هذا مثل االهتامم اجلدي بضحايا غياب واالستغالل هو لالستعامر
بوثنيتهم دنسوها بمنطقة السكن يف يستمروا أن الكنعانيني حق يكن من فلم
22- و20: ،24-25 :18 14-9 والالويني (التثنية 18: املقيتة وبرجاساهتم

ضدهم. العنف ممارسة سوغت التي (24
قديم كتاب أي يف مل يرد العنف عىل وثناء العنف من درجة يف ‹الكتاب›
النصوص هذه  مثل  وجود إن .‹de Ste Croix, in Said 1988: 166› آخر
احلروب فتقاليد اآلخرين.  شعور  إىل إساءة هو املقدسة النصوص نطاق يف
ُخلقية مشكلة األخص عىل  ختلق <حرم> املذبحة خاص وبوجه املقدسة،
Niditch 1993: 28- 77, Barr 1993: 207 -20, Hobbs› عويصة
وتقديمه كامل بشكل العدو تدمري يتطلب ,1898›. فالتحريم Lind 1980
التضحية ًسا مقدِّ الرب يصور ما وهو ممكًنا. لآلهلة التي جعلت النرص قرباًنا
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الدمار اخللقية عن مسؤوليته ُيربأ من القاتل ال فإن ذلك، إىل إضافة خلقه. بقمة
من املذبحة وتقلل ديني. التزام بموجب بل يترصف فحسب، تسبب به الذي
املذبحة لضحايا العزاء من لقليل إنه السواء. عىل اجلاين وتربيء اجلريمة طبيعة
بالفائدة النتيجة تعود يف التي التقوى أعامل من عمًال قتلهم عدُّ تغتفر، التي ال
النشاطات هذه مثل تغطية إن مرتكبيها. قداسة من وترفع الرب جمد عىل

جديدة. إشكالية والتقوى يضيف الدين بلبوس
حتٍد يف دون ترتكها مل أهنا كام كهذه، نظر وجهات القديمة‘ ’إرسائيل تلّفق مل
داخل من ’احلرب‘ تقاليد تنوع أن اخللقي لبني إرسءيل، كام االنعكاس إطار
دعًام املذبحة، تقليد إىل باللجوء  تاًما(5).  توضيًحا  يقدم  نفسه الكتايب  النص
إلخ. الرش.. من اخلري يف فصل الكهنوتية القيم تؤكد التي التثنّوية  لألخالق
احلرب، تقاليد خطاب تطبيق وراء من هدف أي طبًعا، الكّتاب، فليس هلؤالء
احلقيقية مصلحتهم وتكمن بذلك. القيام من يمكنهم وضع يف هم وال
عن إرسءيل‘ أنفسهم ’بنو أن يفصل برضورة للرأي الذي ينادي الرتويج يف
ميل ذات خاصة بصورة تكن  مل إذا نسبًيا، املرضة غري اآلخرين،  نجاسات
الناحية اخللقية بدًال من إشكالًيا جماًزا الُكتاب هؤالء استخدم لطاملا جذاب.
بعضهم ربام جنبت احلارض  وقتنا حتى املستعمرة الشعوب فإن املذبحة، من
التي تلك عليهم، ووقعت هبم أملّت تكون قد التي  العنرصية االعتداءات

التقاليد. هلذه املبسطة أهلبتها القراءة
أيلول يف بوسطن يف (Cotton Mather) ماذر كتن ألفاها التي املوعظة إن
ألن إنغالند  نيو يف املسلحة القوات  عنارص محاس أثارت م) 1689) عام
مضطرة النقية فإرسءيل العامليق: يواجهون الربّية، يف إرسءيل أنفسهم يعدوا
وإبادهتم منهم  والتخلص بالشوارع» كقاذورات [ [اهلنادرة هبم  «تلقي أن
منذ متعددة أمثلة (Ronald Bainton) بنتن ُرلند ويقدم .‹Niditch 1993: 3›
يف واعظني ظهور حتى ‹Bainton 1960: 112 -133› الصليبية احلمالت فرتة
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نعم شكر الذي (Herbert Gibbs) ِغبس هربرت أمثال من الثامن عرش القرن
األمريكان السكان (يعني: كنعان يف إرسءيل أعداء الستئصاله ومرامحه اهللا

أن: نيديتش وترى .‹168 :1960› األصليني)
الكتاب يف احلربية واملشاهد املواقف املعارصة بني املستمر التامهي هذا
فالعنف بالذنب. لشعوره التقليد يتحمله أن جيب عبء هو العربي 
بعد فيام وأصبح العنف استلهمه قد العربية، بالنصوص  اخلاص
وحده هذا تفوق الواقع. التي واإلخضاع واإلبادة وللقمع نموذًجا له
انتقادًيا وهاًما عمًال يف النصوص العربية احلرب دراسة تقاليد من جيعل

.‹Niditch 1993: 4› «

عن تكشف التي  ‹الكتاب› مقاطع بعض من جييء العزاء من شيًئا إن 
عىل (انظر اآلخرين خيص ما االستيالء عىل من باإلثم وتأنيب الضمري شعور
ذلك، ففي مع األول 15: 33-34). واملكابيني ،13 :24 يشوع املثال سبيل
الدويل النظام مفهوم يف الكنعانيني حقوق كانت ومهام الكتابية، األسطورة
ويف الكتابيني. الالهوتيني  أقالم من وتتبخر وتتالشى تزول فإهنا السائد،
كل للمؤمنني تارًكا التمييز، مصطلحات ف الدين يعرِّ فإن الكتايب، الَقَصص

يشء. ال املؤمنني ولغري احلقوق،
وجيب أن املقدس، للكتاب الساذج التأويل يف ملتبسة رئيسة أخطاء ثمة
ما اضطهاد شعب يف احلس عديمة أداة يكون أن من لتخليصه جهد كل يبذل
اخلصوص وعىل وجه القديم، تقاليد العهد يف بعض الرئيس املشكلة آخر. شعًبا
العديد من إليه ينظر كام الرب، تصويرها يف هي امليعاد، بأرض تعنى التي تلك
والتي يكره الغرباء، نزعة عسكرية ذو عنرصي إله عىل أنه العرصيني، الناس
الذي يراعي فالشعب عرصية. ديمقراطية أي يف أفكارها مع التساهل يتم لن
سيتساءل األخرى، كرامة الشعوب االعتبار يف تأخذ التي اخللقية احلساسيات
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حيث من الكتابية الرؤيا جوهر أن جيمد نوع الكتابية ’التوراتية‘ التي ترى عن
اآلراء تلك  مثل تطبيق يتم  وعندما امليعاد. وأرض املختار الشعب  مفاهيم
الساذج التفسري كان هنا. إذا نوقش كام فيها مشكوك ُخلقية نتائج هلا سيكون
الذي نوع التأويل فام املقبولة، غري النتائج تلك مثل إىل املقدس يؤدي للكتاب

ينقذها؟ أن يستطيع

قراءة ‹الكتاب› 3) وقع ،2 ،3
(باللغة األدبيات مجيع من أمهية األكثر املنفرد  املصدر ‹الكتاب› يعد
يقتيض حيث مكان كل ومنتًرشا يف عميًقا كان ثقافتنا عىل وتأثريه اإلنغليزية)
Alter and Kermode› أيًضا واملألوف الغريب بامضيه معه أنفسنا التعامل فهم
مقاربات من سلسلة نمت األخرية السنوات وخالل عرش .‹1987: 1 -2
هيمنت التي االنتقادي، التارخيي النقد من انتقلت التي الكتايب‘ ’النص نقد 
.‹see Parsons’survey, 1992› التنوير عهد منذ األكاديمية  الدراسات عىل
بأن  (Kermode) وِكرُمد (Alter) ألرت من كل  ادعاء فإن أمر، من يكن مهام
بشكل املستخدمة تلك عن ختتلف ال وسائل عن طريق تأثرياته حيقق ‹الكتاب›
يف عمله كيفية التوكيد عىل حيث جرى ‹1987: 2› املكتوبة اللغة بوساطة عام
الديني العلامين، أم يف السياق سواء معقدة، دراسة أية إىل اللجوء الواقع دون
من ليس األمر ذلك فإن السوق، ساحة يف أم  بالطقيس، والشبيه  الطقيس

عن الصواب. بعيد دراستي، وهو
الدراسات عىل العادية التقنيات املقدس للكتاب األديب النقد يطبق
قراء إىل منفردون كّتاب  ألفها  كتب قراءة جتربة من تستمد التي األكاديمية،
الطبيعية العلامنية األدبيات حالة يف عليها احلصول يتم التي فالنتائج وحيدين.
مكان كل  يف  املنترش التكويني األثر تقويم  يف  ضعيًفا دليًال تكون  أن حيتمل 
إىل إضافة معه. املواجهات شكل  يف املنهمكني أولئك عىل املقدس للكتاب
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فهمت ومكانته بأمهية ‹الكتاب› القائلة الفرضية عن التخّيل رضورة فإن ذلك،
مشرتك. خطاب نطاق يف عليه متفق شامل موضع والتامس واحد نسق عىل
املسيحية التقاليد إطار يف ‹الكتاب› استخدامات جتاه متاًما املختلفة فالنزاعات
غامضة عبارات وراء  ختتبئ وهي الناس، أكثر لدى معروفة غري واليهودية

ذاته. املقدس الكتاب يف مًعا واالشرتاك اليهودي-املسيحي التقليد مثل:
إطار يف ‹الكتاب› وضع إىل املثال، سبيل  عىل الكاثوليك،  الروم يميل 
ميل وثمة املسيحيتني. واملامرسة التأمل من عام ألفي يشتمل عىل أوسع تقليد
للمعرفة األعىل املصدر مكانة ‹الكتاب› ملنح اإلصالحية املسيحية التقاليد يف
واملامرسة. الفريد لإليامن واملعيار والوحيد األول وعده النص العميقة الدينية
من يتجزأ ال جزًءا يكون مسيحي جتّمع يف ‹الكتاب› من مقطع  يتىل عندما 
القربان اجتامع ويف باملسيح. اخلاصة  اخلالص أعامل متثيل إعادة (دراما) 
تنتقل اإلنجيل،  النصوص  متثل عندما خاص، بشكل املسيحي املقدس
اهتاممها ويرتكز الشكر، وصالة القرابني تقديم إىل الديني الطقس (دراما)
الكتايب النص إظهار اآليت. إن األخروي وانبعاثه وموته آالم السيد املسيح عىل
موعظة استحقاق أفعال لتجنب أن يتلوه البد كان طقيس سياق يف جديد من
به العمل دون من اهللا  كالم بسامع تكتفوا ال «ولكن سابق  جيل  من واعظ 

.(22 (يعقوب 1: فتخدعوا أنفسكم»
الكنيس يف يتىل الذي ‹الكتاب› يفهم احلاخامي، اليهودي التقليد نطاق ويف
أن مهدرش>. ومع <بيت املدرسة الدينية يعلّم يف الذي الشفوي التقليد إطار يف
اليهودي، الديني الطقس من متكامًال جزًءا تشكل وقراءات نبوية معينة التوراة
والتعليقات التلمود تأويلية، حيث ثقافة النصوص ضمن تلك تناول تم فقد
حتى الوسطى  العصور  منذ (Responsa Literature و(الردود/ الرايش  مثال
للكتاب اليهودي التوظيف  ثقافة نطاق  ويف  اإلطارات. هي احلارض وقتنا
للجامعة التأويلية  املصطلحات  نطاق يف  فقط داللته النص يعطي املقدس،
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الدينية. اهلوية اليهودية عن وكجزء من التعبري باملوضوع، الصلة ذات اليهودية
مستخَدم اآلن، حتى قائم حي املتدين نص اليهودي خيص فيام ‹الكتاب› إن
أم البيت يف سواء  اليهودية، واالحتفاالت األعياد ويف  اليومية العبادات يف

الكنيس. يف
لكتاب نًصا ليصبح أدبًيا نًصا كونه من الكتايب بالنص االرتقاء ويضمن
التجربتني يف قصيص تأسييس كنسيج ‹الكتاب› يعمل أن به، معرتف مقدس
عىل يشتمل أجزاء، عدة مًعا داخل قالب معقد مركب من اليهودية واملسيحية
تقويم يف واإلخفاق شمولية. األكثر القصص من وتشكيلة قصًة الكتايب النص
أو اليهودي ومزاج أديب نص أمام العادي القارئ مزاج بني النقدي التفاوت
الواقع. يف جيري ملا جوهري فهم سوء إىل يؤدي  كتايب نص  أمام املسيحي
(Vorverständnis) الفهم قبل فيام كتايب نص جمرد مع يتعامل ال فاإلنسان
اإلنسان فهم تعزيز أي: واسع، نطاق  عىل املنترش النص فهم  خالل من بل
تأثريات بعد بام يعرتف أن أيًضا املرء وعىل املستمر معه. نتيجة التواصل النص

الفهم. ما بعد عليه: أن أطلق اقرتح ما وهو الكتايب، النص مع التواصل
التعاطي وقع من انتشارا الناس أوسع  عىل نفوس  الكتايب وقع النص إن
عىل املستخدمة وحدها، الدينية فالنصوص العلامين. األدب من املامثل
نصوص أو ذلك القرآن مثال مؤمنة، جلامعة العبادة من كجزء نحو شعائري
تلك مع جًدا صغري بقدر للمقارنة قابلة بطريقة تعامل فهي السيخ املقدسة،
سلطة جمتمعة الدينية النصوص ولدى يف الكتاب املقدس. تقاس وتدار التي

املزعوم. الساموي مصدرها كبري من حد أعىل تستمدها إىل

اإلهلي مصدر ‹الكتاب› (4 ،2 ،3
الغرب يف األوساط العلامنية من عدد ويف الدينية األوساط يف ‹الكتاب› ُعدَّ
نموذًجا يقدم فهو اخللقية الرفيعة. مبادئ لبناء أساسًيا مصدًرا أخرى وأماكن
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البرشي باجلنس  تليق  ال ُخلقية مبادئ يتبنى أن خالله من  املرء يستطيع
لتأكيد مغايرة تكون  أن هلا كيف  اإلله. بذات جديرة  لتكون بل فحسب، 
ذلك، ومع الساموية؟ وأصوهلا املقدسة النصوص حلقيقة املطرد  املسيحية
دعونا الّسامة. تأثرياهتا يف  ‹الكتاب› تأويالت عىل رأينا،  كام التاريخ يشهد

وسلطته. ومصدره ‹الكتاب› خاصية نراجع
التسعة باألسفار اليهودية اجلاليات وكذلك املسيحية الكنيسة  تعرتف
الكاثوليكية الكنيسة  وتقبل  مقدسًة. نصوًصا العربية التوراة من والثالثني
السفر إن إضافية. أسفار بسبعة الرشقية األرثوذكسية الكنائس وبعض 
الرب، من  به موحى املسيحية الكنيسة تعده الذي هو (canonical) الرشعي
الرشعية فلألسفار  وضبطها. األخالق تنظيم عىل تقوم وظيفة له أن وترى
داللة خاصة فللتوراة اليهودية، أما من داخل الكنيسة. مجاعة عند فريدة مكانة
هبا املعرتف باألسفار الئحة وضع خيفي ذلك، مع .‹Schürer 1979: 314›
السفر وضع هذا وملاذا كيف من الصعوبات حول عدًدا ‹الكتاب› بأهنا تؤلف
ثمة يعرتف به؟ ومل آخر؟ سفر وضع وعدم هبا املعرتف الالئحة يف ذاته بحد
وحقيقتها املقدسة النصوص وسلطة هبا املعرتف  األسفار  بني  قوي رابط
بطريقة النصوص متداخلة  إن تلك تأليفها. يف  الساموي والعامل ومصدرها
نراجع أوًال دعونا إشكالية(6). الفردية العوامل عىل التعليق حيث يثري معقدة

املقدس. للنص املصدر الساموي

به إهلًيا موحى نًصا ‹الكتاب› (1 ،4 ،2 ،3
العادي التأويل قضايا  إىل باإلضافة  نواجه ‹الكتاب› مع نتعامل عندما 
’عقل‘ الرب عن التعبري مهمة إنجاز أجل من اإلنسانية مالءمة اللغة صعوبة
Vatican II’s Dei) الفاتيكان توجيهات أعادت وقد شخصه. أو وإرادته

عن الرؤيا: الكاثوليكية الكنيسة تعاليم وإمجال بإجياز (Verbum
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قد وتقدمها املقدسة النصوص حتتوهيا التي ساموًيا املكشوفة احلقائق إن
التي املقدسة، أمنا فالكنيسة القدس. الروح من بوحي الكتابة التزمت
اجلديد والعهد القديم العهد بأسفار متمسكة الرسل، إيامن عىل تعتمد
ألهنا كتبت بصحتها، ومعرتف مقدسة بصفتها أجزائها، وبكافة مًعا،
هي بام تسليمها وتم املؤلف، هو الرب وأن القدس  روح من بوحي

.(11 (الفقرة نفسها الكنيسة عليه إىل

إىل السامء من به موحى إنساين تأليف  أهنا عىل للوثيقة متساٍو وبتأكيد
األرض:

بصفتهم استفادوا، رجاًال الرب اختار املقدسة، الكتب بتأليف
ومن بذلك إنه وصالحياهتم. قدراهتم من قبله، من مستخدمني
وتلك يشء كل كتابة كلفوا حقيقيني كمؤلفني معهم خالهلم وبالعمل
من توكيده تم يشء دام أن كل وما هلذا، فقط. هو أرادها التي األشياء
ذلك توكيد لزاًما يصبح املقدسني الكتاب أو املوحى هلم املؤلفني قبل
األسفار بنصوص االعرتاف ذلك يستتبع القدس، الروح بوساطة
حيث أخطاء من دون ومن وبإخالص تعليمها جيب نصوًصا املقدسة
أجل من املقدسة هي الكتابات اهللا أن يدخلها يف أراد التي أن احلقيقة

.(11 (الفقرة خالصنا
إىل موجه أمر هي الرب كلمة أن إىل (12) عرشة  الثانية الفقرة تشري
الرب كلمة وأن  معنى، من الكلمة حتمله ما بكل إنسان يسوع وأن الناس،
الفقرة السادسة معنى. وتؤكد من الكلمة يف ما بكل اإلنسان، لغة أيًضا هي
تأكيد وتم بأسفار العهدين ومؤلفها. املوِحي هو الرب أن بإحلاح عرشة (16)
،21 ،20 ،18 ،16 ،14 ،9) فقرات عدة يف املقدس الساموي للكتاب املصدر
(فقرة واألناجيل (16 (فقرة اجلديد والعهد (14 (فقرة القديم العهد  .(24
وتعزو هبا. موحى  مجيعها  (20 (فقرة أخرى وكتابات بولس ورسائل (81
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بينام (24 ،21 ،8 (الفقرات الكتابية النصوص إىل الوحي الفقرات بعض
،9 (الفقرات القدس  الروح من بوحي كتبت بأهنا األخرى الفقرات تؤكد

.(20 ،14
:23 الثاين وحي األنبياء (صموئيل املقدسة العربية الكتب حني تؤكد ويف
الكتابات أن واضح توكيد ثمة فليس (2-1 :3 ويوئيل ،1 :1 وهوشع ،2
من يؤكد العهد اجلديد لكن هبا. موحى كلامت كلامهتم هي عىل تشتمل التي
:12 ومرقس ،43 :22 (متى القدس الروح من وحيه استمد داود أن جانبه
الكتاب ملحتويات  اإلهلي فاملصدر .(25 :28 ،16 أعامل 1: أيًضا انظر  36
إن .‹Prior 1995a: 128 العهد اجلديد ‹29- يف متعددة بطرق اليهودي تأكد
الثانية 3: (تيموثاوس مها الوحي يؤكدان اللذين الرئيسني اجلديد العهد نيص
األولون الكنيسة آباء نظر وقد .(19-21 :1 الثانية بطرس ورسالة ،16-17
أعطيت خمتلفة تفسريات وأن ذايت، كدليل  املقدسة  النصوص وحي إىل
إليه. األديب التأليف عزو طبًعا يتطلب مؤلًفا، ال الرب فالتأكيد عىل للظاهرة.
خيصص مصدًرا اإلنغليزي، املؤلف من انتشارا األكثر بصفته فاملؤلف الالتيني
دواليك. وهكذا اإلنغليزي واملبتدئ املبتكر إىل أقرب وهو ما، ليشء ُحمِدًثا أو

<توره الساموية  (التوراة  للتوراة الساموي املصدر يؤكد التلمود وأيًضا
مل الرب ألن اآلية، عدا هذه السامء، من أتت كلها التوراة إن يقول من هشاميم>):
(الذي فمه، إنه الشخص من وخرجت [التوراة] موسى هبا نطق بل ينطق هبا،
مجيًعا هلم إرسءيل بني وإن (13 :51 (العدد اهللا) بكالم استهان ألنه له كتب
اهللا. عند من التوراة ليست أولئك الذين جيزمون أن اآلخر إَال العامل نصيبهم يف

هذا(7). يومنا حتى األرثوذكسية اليهودية عند املحك هو اجلزم فهذا
الوحي هلم املرء يعزو الذين أولئك حتى الُكّتاب، فجميع ذلك، مع
التي واللغة الفكر فنامذج هبم. اخلاصة رؤيتهم خالل  من يكتبون  اإلهلي،



371
. . . <الكتاب> إىل االعتبار رد

والهوتية، و(كوزمولوجية) (أنثروبولوجية) بمنظورات حمددة. يستخدموهنا
هذا يبقى أن حمددة متاًما. جيب وسياسية اجتامعية مضامني تعكس وغالًبا ما
القديم العهد ضمن اآلراء اتساع إىل املرء ينظر عندما األوقات كل يف البال يف
هناك يبقى ذلك،  مع .‹Niditch 1993› واحلرب األرض احتالل حول
احلد األدنى وفق حتى يعمل ال واحد بأنه الرب صورة الرئيس عن السؤال
نحاول أن يكفي هل هذه. أيامنا يف هبا الدول القومية التي تلتزم اخللقية من
ذو بأنه الرب تصور مستوحاة ساموًيا نصوص تقاليد نطاق يف الوجود تعليل
الرب موزانتها بصورة طريق عن الغرباء، يكره عرقية، عسكرية وميول نزعة
للعهد التقاليد األخرى بعض خالل من املعروفة الرحيم الشامل القدرة الكيل
حتى يوفق ال بأنه الرب تصور التي احلقيقة ليست أو القديم والرؤيا املسيحية؟
اإلنسان حقوق حول املتحدة األمم إلعالن اخللقية القيم من األدنى احلد بني
ساذج لفهم جادة أسئلة تطرح إنام الرابعة، جنيف توصيات اتفاقية بحسب أو

اإلهلي؟ الوحي لطبيعة

السلطة تلك وحتّديات املقدسة النصوص سلطة (2 ،4 ،2 ،3
سلطة خاصة. فباإلضافة املقدسة للنصوص اإلهلي الوحي مذهب يمنح
كتابات يمنحان والالهوت الطقوس الكنيس، فإن بالقانون مشمولة كوهنا إىل
كلمة أنه عىل ‹الكتاب› عن  فالكالم حال، كل عىل إضافية. سلطة ‹الكتاب›
أحداث نفسه، الوقت ويف ضمًنا، الرب كلمة تفيد إذ املعاين: متعدد الرب
وشخص أخرى) وأشياء (األنبياء الرب لرسل املحكية والرسائل اخلالص
الرب ورسالة املسيحي  الوعظ (1 :1 يوحنا الرب/ كلمة (املسيح يسوع
هو الرب، كلمة مصطلح: إن ذاته. بحد ‹الكتاب› وأخًريا، البرشية، العامة إىل
مشابه نحو فقط عىل تستخدم أن يمكن وكلمة اإلنسانية اللغة ذاته نتاج بحد
التعبري قدرة من أبعد هي آخر) مشابه مصطلح (وهو الرب وحكمة للرب.
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عىل يشهد الذي ‹الكتاب› عن الكالم األكرب النقيض سيكون لذا، اإلنساين.
إنسانية بطريقة األحيان بعض ويف إنسانية، بذلك بطريقة ويقوم الرب، حكمة

مربك. حد إىل
األعىل النقد وقع فكان املشككة. بالنقاشات مقيدة ‹الكتاب› كانت سلطة
النصوص وراء تقف التي املصادر عىل بإرصاره مرعًبا ‹الكتاب› ألسفار
بالوحي اإليامن  نحو أبعد حد إىل املؤمنني ببعض  ودفع املنجزة، املقدسة
اإلهلي. الوحي فكرة  عن التخيل إىل الليرباليني بالباحثني وأدى  اللفظي، 
االعتامد لنا كيف فيها: هوادة ال بطريقة الكنائس يف املشاكل تتغلغل وبدأت
بسيط حل أي ثمة ليس تارخيًيا؟ دقيق غري  كان إذا الهوتًيا ‹الكتاب›  عىل
عىل التقليد يضفيها التي واملرجعية الكتايب النقد بني القائم  الواضح للتوتر
للتسليم بصحته النهائية املرحلة ‹الكتاب› فعندما وصل املقدسة. النصوص
النص يف ملرجعية جديدة مكانة بوجود االفرتاض للميالد، تم الرابع القرن يف
املقدس للكتاب الساموي املصدر بني العالقة بروان املسيحية. يصف العقيدة
فهمه يمكن املقدس للنص كمؤلف الرب «إن التالية: بالطريقة ومرجعيته
املعاين من بمعنى وليس الكتابية، أوجدها لألسفار التي املرجعية أساس عىل
see further Brown and Schneider 1990: ;1148 :1990› لكتابه» كمؤلف

.‹1146-65
خالل من طرحت التي للمشكلة التقليدية األجوبة مع  القول، هذا  إن

الصعوبة. تزيل يف الكتاب، ال األرض تقاليد

يف ‹الكتاب› احلقيقة (3 ،4 ،2 ،3
عن تعقيًدا ال يقل (the truth of the Bible ‹الكتاب›/ (حقيقة إن مفهوم
للمسيحيني هي برنامج أساس املقدسة من اخلطأ النصوص فعصمة مرجعيته.
عىل اإلرصار من يتأتى فيها حقه وإن واألصوليني، (الربوتستانت) اإلنجيليني
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أي حيمل أال فيجب الرب، كلمة أنه وبام للكتاب املقدس. الساموية املرجعية
وهبذه البرش. بني من مؤلف  تأليفه يف أسهم كان إذا  عام النظر بغض خطأ،
الكل عصمة سوف يقوض ‹الكتاب› من جزء أي يف فردي خطأ فأي الرؤية،
إن حيث ‹الكتاب› يف األدبية األشكال يف تنوع ثمة ذلك، مع  اخلطأ. من 
للنص ’أصولية‘ قراءة عىل وضع قيد خمتلفة، وإن أشياء تعني احلقيقية الداللة
خاص بشكل متيل القراءات مثل هذه األديب. جنسه لتجاهل ميل هو الكتايب
احلقيقة يف هي تتعامل مع املايض القصص التي يبدو أهنا كل بأن االستنتاج إىل

وهدف كتاهبا. القصص األسطورية لبعض الطبيعة وتتجاهل تاريخ،
يف تكمن املتنافسة واحلداثة التقليد ادعاءات ملواجهة جبًنا األكثر والطريقة
ومع ذلك، أمانته. أو الرب  صدق عىل شاهًدا وكوهنا ‹الكتاب› رواية تأكيد
التحريرية ومراميه الرب خلق اللغة وتعقيد لطبيعة املستمر الكشف ضوء ويف
النصوص القائل إن املبدأ أسس يف النظر إعادة إىل حاجة وجود واضًحا بات

هبا. وموحى حقيقة

القديم والعهد املسيحيون (4 ،4 ،2 ،3
والكنيس، الكنيسة وسلطة ‹الكتاب› مرجعية مسألة توضيح يتم أن إىل
ذلك، إىل الغموض. إضافة يكتنفه والكنيس، الكنائس جيمع إنه القول يبقى
مجاعة فعلت كام القديم، العهد نصوص عىل تعليقات املسيحيون يكتب  مل 
القديم. العهد ضوء يف يسوع اآلراء عن تبادلوا من ذلك إال أهنم بدًال قمران،
يكون أن من بدًال القديم، العهد خيص فيام هامة رئيسة شخصية يسوع فكان
«يظل ألغسطني:  مأثور  قول ويف يسوع. فهم يف املفتاح هو  القديم العهد
Novum/ باجلديد واضًحا يصبح  والقديم القديم، يف متوارًيا اجلديد العهد
see e.g. Evans and› « Testamentum in Vetere latet, et in Novo Vetus patet

.‹Stegner 1994
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بطريرك من فكل خاص. منظور فلدهيم  الفلسطينيون املسيحيون  أما
األنغليكاين الالهوت وعامل صباح، ميشيل املونسنيور الالتني، القدس 
عن مًعا ويبحثان االستعامر الصهيوين، ضحايا عتيق، نعيم القس الفلسطيني
شخص يف ومها جيدانه مًعا. صاًحلا كتابًيا والهوتًيا يكون املقدس للكتاب تأويل
مقطع ما توافق إذا أنه عتيق جيزم .‹Sabbah 1993: 25 -31› املسيح يسوع
وموثوق صالح مقطع فهو خالل املسيح، من الرب عن يعرفه املرء ما مع ما
ويصف بإجياز .‹Sabbah 1989: 80 -82› صالح غري فهو عدا ذلك ما به،
القومي تطور املنظور ويتبع وشمويل، كقومي الرب بني صورة الكتايب التوتر
األول وصموئيل والقضاة (يشوع األولني األنبياء يف جيده املرء الذي احلرصي
بعد. فيام الفريسيني تقاليد ويف التوراة ويف والثاين) األول وامللوك والثاين
شمولية عىل أكثر تشديد يف يونان، وبشكل خاص األنبياء الالحقني، يف ويتبني
يف جديدة قوة إىل ارتقى الثالث اخليط هذا أن ويرى للناس. وخالصه الرب

وحيكم: اجلديد. والعهد يسوع وخالصه شمولية
يعني الرجوع باجلامعة العرشين يف القرن ْهَيْونِيَّة الصِّ احلركة أن ظهور
فهم يف والبدائية بأشكاله األولية البعيد، املايض تارخيها يف إىل اليهودية
من داخل القومي التقليد رسم إعادة ْهَيْونِيَّة يف الصِّ نجحت الرب. فقد
العربية للنصوص العميقة األفكار من  يستخرج مل ووحيها اليهودية.
َقَبِيل ووحيد إلله ضيق فهم عن تنم التي األجزاء تلك من بل املقدسة،

.‹Ateek 1989: 101›

مل إرسائيل املنتقاة كلامته بعناية فائقة دولة استقالل إعالن أن إىل ينظر وهو
دولة إرسائيل‘ «’ستقوم املرتدية: األفكار وراءه تلك ختتفي قناع من أكثر يكن
وستتمسك باملساواة إرسءيل، عرب عنها أنبياء كام والسالم العدل مبادئ عىل
أو الدين والعرق يف متييز دون مواطنيها، جلميع الكاملة والسياسية االجتامعية
خضم يف انغمرت قد بنظرهتا الشمولية، اخللقية، اليهودية ويرتئي أن اجلنس».
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.‹Ateek 1989: 102› وإهله لشعب عنرصي وحيد مفهوم انبعاث
شهور قليلة بعد كتبها التي الرعاوية رسالته يف صباح املونسنيور ويناقش
(1993 م) عام يف األبيض البيت عىل عتبات  وعرفات رابني مصافحة عىل
لدهيم ‹الكتاب› يشكل الذين  الفلسطينيون املسيحيون أثارها التي املشاكل

الديني: واإلرث اإليامن من متكامًال جزًءا
واجلديد؟ بني العهدين القديم القائمة العالقة ما (1

املقدس؟ الكتاب يف الرب إىل العنف املنسوب يفهم كيف (2

بني العالقات  عىل والعهد واالصطفاء األرض وهدية الوعود  تأثري  ما (3
شعب عىل يفرض أن ورحيم إلله عادل يعقل هل الفلسطينيني واإلرسائيليني؟

اختاره؟ (فقرة 8). حيايب شعًبا لكي واالضطهاد الظلم آخر

(37-46 من (الفقرات ‹الكتاب› يف العنف مشكلة يواجه  وهو
الكتاب جوانب أكثر من بعض يف املواجهة الرعاوية  الرسالة تعالج حيث
خيص ففيام االضطهاد. يسوغ  وكأنه الكتايب النص له يبدو ملسيحي صعوبة 
العهدين بني العالقة ومسائل الكتابية التأويالت تكن مل الفلسطينيني،
الواردة املقاطع  لتلك عام  بشكل ويسمح لالهتامم. مثرية ختمني أمور حمض
وبأن له، تروج التي املقاطع تلك تصحح بأن العنف متقت التي ‹الكتاب› يف
التربئة وراء يسعى الذي العنف أنواع من نوع وأي ’احلرب املقدسة‘ فكرة تنبذ
44- (الفقرات الكتايب النص خالل من باخلالص ينعم اإلثم لكي اإلهلية من

.(46
املسيحي اإليامن ضوء يف القديم العهد تالوة عىل املسيحيون تعود لقد
القدس، الروح تأثري وحتت  املقدس. الفصح رس من املسيح يستلهم الذي
هذه أن حني ففي اجلديد. العهد يف املقدسة النصوص إنجاز  يتعرفون فإهنم
تقاليد وقع  من تقلل الروحي‘، عن’حسه الباحثة القديم، للعهد القراءة 
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متاًما. مرضية فإهنا غري واحلرب، االحتالل خيص ‹الكتاب› األكثر إحراًجا فيام
كتابات يف كام جاءت انعكاساهتا العاملية النظر وجهة بني أساسية فروق ثمة
التي نعرف األول القرن هيودية أشكال نطاق املوجودة يف العهد اجلديد وتلك
احلاخامية، اليهودية الباقية داخل تلك  نحو خاص وعىل بعض اليشء، عنها
اجتاه املسيحية دون الرؤية بقيت أصولية، وبوسائل الكثري. عنها نعرف التي
ال إىل العربانيني بام الرسالة مؤلف بولس لدى جاء اليهودية. عن نفسها فقطعت
(غالطية خاليص رشعي كنظام منتهاها وصلت التوراة أن للشك جماًال يرتك
،91 - 11 :7 وعربانيني ،14 :6  ،12  - 20 :3 ورومة ،1  :5  - 15  :2
املسيحية أن طريق  دخلوا الذين الوثنيني مطلوًبا من ومل يكن .(9 - 8 :10
خالل من خالصهم طريق جيدوا أن بل التوراة، مجيع متطلبات إىل يستجيبوا
التعريف إعادة يف تام بوضوح هذا إىل النظر  ويمكن املسيح. بيسوع اإليامن
Prior 1995a: 48› والعهد االختيار األصولية يف الكتابية املسيحي للمفاهيم

.‹-60, 141 -48
متاًما خارج  هو الكنيسة  آباء  لدى املستخدم  املجازي األسلوب أن ومع 
كانت نصوص مواجهة يف واحدة طريقة مثَّل أنه  إال أيامنا، يف  هو شائع عام
التقليد يف  املقبولة غري العنارص  مع التعامل يف اآلخر والنمط فضائحية.
جيد ملحوًظا، خلقيا تطوًرا يعكس ‹الكتاب› » بأن جيزم الذي هو الكتايب
معينة عنارص عىل القديم العهد كتابات وتشتمل اجلديد». العهد يف اكتامله
الساموي التدريس أصول يقدر ال حيث (Dei Verbum «ناقصة ومؤقتة» (15
Pontifical Biblical Commission البابوية/ الكتابية ‹اللجنة فوًرا يصفيها أن
يف أخرى وسيلة الكنيسة قدمت متوقع، هو وكام .(1993: 113 -14
تقليد يتعامل نتفحص كيف دعونا الفضائحية. النصوص الكتابية مع التعامل

املقدسة. نصوصه يف والوارد خلقًيا اإلشكايل األرض واحد مع تقليد طقيس
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الرب لكلمة ’الرقابة‘ الطقسية (5 ،2 ،3
أجزاء بعض يف املنعكسة القيم  بعض قبول قضية عدم من مواجهة بدًال
فاخليار املشكلة. مع يف التعامل حذاقة أكثر طرائق ثمة القصة الكتابية خلقًيا،
يف كليته هو ‹الكتاب› أن يف اإلرصار عىل هو الكاثوليكي الطقس املفضل يف
يف الزهد من درجة ذاته، الوقت يف يامرس، كلمة الرب، بينام أجزائه، كل ويف
النصوص املقدسة. الستخدام قدسية األماكن وكونه أكثر الطقيس، استخدامه
ويف القّداس، الرئيسة، يف الطقوس من واحدة كل العملية يف رؤية هذه ويمكن

اليومية). الصلوات (فروض الساعة طقس

يف الُقدَّاس الكلمة طقس (1 ،5 ،2 ،3
السادس بولس البابا عن (Missal) اجلديد الكاثوليكي القداس كتاب صدر

للكتاب املقدس: املصدر الساموي توكيد فيه وتم (1970 م). عام يف
املقدسة يف النصوص تتىل عندما الناس، مع الذي يتكلم هو الرب إن
(التعليامت اإلنجيل كلمته، مبلًغا يقدم هو الذي املسيح، الكنيسة، وإنه
التالوة، يف الرب يتكلم (9 فقرة الكاثوليكي، القداس لكتاب العامة
الذي واخلالص االنعتاق عن أبنائه، إىل الدينية، العظة يف املوضحة
كلمته خالل من املؤمنني وسط يف موجود فاملسيح  روحهم؛ يغذي

(فقرة 33).

ومركزية العهدين بني ’التوافق‘ هي الفصول كتاب بنية املرشدة يف املبادئ إن
املسيح يفتاريخاخلالص. فكتابالقداساجلديد يعطيلإلنجيلمكانةكلها مهابة
فيها تتىل ثالث سنوات مدار املنظمة عىل األحد قداس جراء تالوات من واعتزاز
تالوة واختريت سنة. يف منها يتىل كل اجلديد، العهد من األوىل الثالثة األناجيل
العهدالقديمعموًمالتعكستالوةاإلنجيل.لذا،يقدمالعهدالقديمكنموذجحيث
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تتم األحد، عدا ما األسبوع، أيام القداس فتالوات اجلديد. الوعد بالعهد يتحقق
دون من القديم، العهد أسفار مستمرة من تالوة شبه وفيها عامان، مداها بدورة
مراعاةأينغميقرتحهاإلنجيل،وقدتكونالتالوةمننصغريإنجييلتتبعهاتالوة

شبهمستمرةمناألناجيل.
حذف ويالحظ املرء وجود متواضعة. القديم العهد يغطيها التي إن الكمية
عندما بشكل خاص، إشكالية. العهد القديم األكثر قصص من كبرية أجزاء
حد إىل هي الرب‘ كلمة ’مائدة املقدس، الكتاب األرض يف بتقاليد يتعلق األمر
لتالوات خمتارة عرشة جمموعة أربع وجود مع املثال، سبيل عىل ما مكشوفة.
التي األرض تقاليد فإن الثالثة، لألعوام األحد دورة التكوين طوال سفر من

تستخدم. مل يف الفصل األول نوقشت
انتقاء أسلوب طريقة يف أخرى نصوص يف مغايرة  عمل أداة املرء يرى
الثالث األحد يف املثال، سبيل عىل  الديني. الطقس يف  الستخدامها اآليات
اآليات املنتقاة مع (اخلروج 3) من األوىل (ج) التالوة الكبري، عام من الصوم
النصف أن هو يتهربون، املتعبدين جيعل ما إن .(15 - و13 8- 1) من هي
مع موسى عندما يتكلم هيوه هو فاملشهد مستخدم. (8) اآلية من األول فقط

حوريب: جبل [التوراة] عىل
من وأخرجهم املرصيني أيدي من ’فنزلت إلنقاذهم هيوه الرب فقال
موطن إىل وعسًال، لبًنا تفض أرض رحبة، أرض إىل األرض تلك
واليبوسيني‘ واحلويني الفرزيني و واألموريني واحلثيني الكنعانيني

.(8 - (اخلروج 3: 7

اللقاءات تقرأ يف ال السوداء احلروف ذات ب) 8) اآلية فإن حال، كل عىل
هيوه العتقاد نتيجة القراء ذهن تشوش قد إمكانية أية تلغى وبذلك الطقسية،

عرقًيا. متفوق شعبه بأن
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من والعرشين  التاسع األحد لقداس تالوة أول أن للدهشة املثري ومن
عن تفاصيل يقدم الذي (13 - 8 :17) من سفر اخلروج (ج) مأخوذة السنة

عىل: ويشمل رفيديم. يف مع العامليق إرسءيل معارك
يده حط  إرسءيل، وإذا بنو ينترص يده [التوراة] موسى رفع إذا فكان
11 :17 (اخلروج بحد السيف عامليق بني يشوع فهزم العامليق، ينترص

.(13 -

الصالة، يف املثابرة عىل واحلض (8 - 1 :18 (لوقا يومًيا اإلنجيل تالوة إن
جامعو وجد لو فيام كبًريا املرء ولربام كان رجاء املرء. روع لتهدئة كاٍف  غري
القديم. العهد فّعالة من لصالة إثًام أقل خياًرا بالقداس الفصول اخلاص كتاب
يف احليلة باستمرار، Reginald) الواسع Fuller) رجيينالد فوللر جيد املرء إن حتى

يقول: عندما أمره من حرية
يبدو ال اليوم املقرّرة هلذا التالوة أن هذه جتد حمّري أن ألمر إنه
التالوة عىل التوكيد  ومع واضح. بشكل للنفس مهذبة  أهنا
الرب عند من مستوحاة املقدسة النصوص ’مجيع بأن الثانية 
بدراسة خاًصا تأويًال تعطى أن ويمكن التعليم‘ وأهنا مفيدة يف
بذلك التأوييل الواعظ ضمري سمح ما إذا الكتاب املقدس رموز
عىل دراسة رموز فيه تتم نحو النص عىل يعرض أن له فيمكن
لكنيسته يتشفع الذي  الساموي الكاهن املسيح إىل إشارة أهنا
وشأهنا أن يرتكها له األفضل من وإال، املناضلة عىل األرض.

.(8)‹Fuller 1974: 77›
ذلك، مثال بحذفها إحراجا األكثر التالوات الطقيس  االجتامع يستثني
يف الصلوات يف تتىل التي  النصوص  كتاب يف .(30 - 28 :23 (اخلروج 
وال فقط. الالويني من املختارات من سفر فقرات ست الكاثوليكية الكنيسة
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األول. يف الفصل إليها االنتباه لفت التي النصوص من نص أي عىل حتتوي
عودة قصة أن ومع  العدد، سفر من املختارات  من نصوص تسعة فقط ثمة
إىل اإلشارات أن إال تتىل األرض أهل سكان بوصف قائمة مع اجلواسيس،
سفر من فتكون اخلامس األسبوع من يوم الثالثاء تالوة أما ال تتىل. طردهم
هلا. التعرض يتم 3) فال - 1) هلا أي السابقة اآليات أما .(9 - 4 :12) العدد
هيوه:« إن إرسءيل للرب نذره بنو الذي تسجل النذر التي تلك اآليات وهي
« فسمع تليها (2 (اآلية « مدهنم أبحنا حرمة إىل أيدينا القوم هؤالء أسلمت
هم إهالكهم فحّللوا إىل أيدهيم، الكنعانني وأسلم إرسءيل بني صوت الرب

.(3 (اآلية « حرمة املوضع ذلك وسّموا ومدهنم،
،11 - 7  :3) األول يشوع. سفر من فقط اختيارات مخسة يوجد كام
إىل تشري أهنا  ومع .(9) األسبوع من اخلميس يوم  تستخدم (17- 13
هيوه يقوم أن فيها يعدهم التي إرسءيل، بني إىل  املوجهة يشوع رسالة
واحدة، السبعة إّال األمم أحًدا من تّسم أهنا مل إّال األصليني، السكان بطرد
عن املذهلة فالروايات ذلك،  عن  فضًال .(10 (اآلية الكنعانيون هي
تتفق التي والروايات والشامل،  اجلنوب ومحالت  أرحيا، فتح الفتوحات،
اخليار يمر احلقيقة، يف القداس. يف تستخدم مل املقدسة احلرب  قواعد مع
ثالثة يرد حيث  (24 :5) إىل  (12 :5) القسم من ‹الكتاب› عن الطقيس
األرض تقاليد إىل الكاثوليك الكنيسة رواد يتعرض مل عملًيا، اختيارات.

العدوانية. الصبغة  ذات
القدس إىل عوديت  من قليلة أيام بعد الذاتية، بالسرية متعلقة  يف مالحظة
الكتاب، يف األرض تقاليد  عن حمارضة  فيها  ألقيت حيث عامن، من قادًما 
عام من أول ترشين 12 يف 28أ، (السنة األحد مساء  بقداس احتفلت
نقطة اجتزت أن بعد باجلامعة، التحقت حلم. بيت جامعة  يف 1996م)
إشعيا سفر من مأخوذة األوىل التالوة وكانت جيلو  مستوطنة عند التفتيش 
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هيوه. ومع ذلك عىل جبل اآلخرة مأدبة عن بأرحيية تتكلم التي (10 - 6 :25)
وتداس موآب عند « وحذفت أ) 10 (إشعيا عند فوًرا التالوة الطقسية توقفت
يكون ال ذلك، مع ب). 10 (إشعيا « بالزبل جمبوًال التبن مكاهنا كام يداس يف
ورٍد، أخذ  بعد وصلت، معدودة، بأيام  وقبلها جمامًال.  دوًما الطقيس املبضع
قداس حلضور ملتوية طرًقا مستخدًما متأخًرا اجلامعة إىل تفتيش، نقطتي عند
وكانت غريي، بدأ برئاسة كان قد الذي األول) ترشين 2) الرب مالك مأدبة
مالًكا أمامكم سأرسل أنا ها »:(23 - 20 :23 (اخلروج من األوىل التالوة
املقرئ فاستمر  « أعددته.. الذي املكان إىل بكم وجييء  الطريق يف حيفظكم
يعاديكم من عاديت املختار:« الطقيس املقطع هناية حتى يف التالوة الفلسطيني
األموريني أرض ويدخلكم أمامكم مالكي ويسري يضايقكم.  من وضايقت 
ٌأزيلهم» أن بعد مجيًعا واليبوسيني واحلويني والكنعانيني  والفرزيني  واحلثيني

.(9)(23 ب- 22)

الصلوات اليومية) (فروض الصلوات ساعات طقس (2 ،5 ،2 ،3
فروض طقس بتالوة ملزمون رجال الدين مجيًعا الكاثوليكية، الكنيسة يف
وصلوات الصباح  صلوات تكون حيث (Liturgy of the Hours) الساعات 
ييل فيام ليكن عشوائية، بطريقة واحد  مثال  وباختيار  ’املفضلتني‘. املساء
مصىل بّدْير. يف املشهد ختيل (1) األسبوع السبت، يوم لصالة الكتايب االجتامع
:119) باملزمور الرب» يبدأ النشيد وجه أرى رغبة روحي أن «إهنا فبعد ترتيل
املزامري ناظم وخلوف املساعدة. بطلب شخص استغاثة وهو (52  - 145
األذى يب الذين أحلقوا أولئك «ليقرتب العبارة يف إليه التلميح تم االستثنائي
مقطع إنشاد ويتم خيّلص، من هو االفرتايض للمتوسل أن هيوه ظلًام» والتأكد
:51 (اخلروج ينشد والذي البحر بعد عبور [التوراة] موسى نشيد من: خمترص

:(72 - 1



382
االستيطاين واالستعامر املقدس الكتاب

’ُأنشد هيوه: للرب النشيد هذا إرسءيل وبنو [التوراة] موسى فأنشد 
سيد الرب  البحر  يف رماهم وفرساهنا اخليل جالله جّل هيوه للرب 
البحر يف أخفاهم وجنوده فرعون مركبات اسمه. هيوه احلروب، 
:15 (اخلروج كاحلجارة‘  األعامق يف فهبطوا  اللجج، مياه غطّتهم

.(5 - 1

الرهباين، الفطور وجبة قبل حساسة  معدة  كل اضطراب لتجنب ربام
يرى أن  الراهب يستطيع  التالية، اآليات يف  وربام .(8 - اآليات (6 حذفت

فليقرتب‘. ظلًام األذى يب الذين يلحقون ’أولئك ملشكلته مع حًال
سيفي واستلُّ فتشبع نفيس، الغنيمة أقّسم فاحلقهم. العدو:’اتبعهم قال
هديت األرض. فابتلعتهم يمينك، عليهم مددت يدي فتفنيهم‘.
(اخلروج املقدسة ذراك إىل بعزّتك، وأرشدهتم فديتهم شعبك برمحتك

.(13 - 9 :15

الكاملة التضمينات فإن العدو، عىل شفقة الناسك تأخذ ال  ولكي
:(16 - 14) اآليات بحذف عنه ’بخالصه‘ خمفية

أدوم زعامء فلسطيا. سكان حيُل وانقطع فاضطربت، سمعت الشعوب
الرعب كنعان. سكان وماج الرعدة، أخذهتم مؤآب جبابرة انبهروا،
يا شعبك ليعرب كاحلجارة. صمتوا ذراعك وبعظمة نزال هبم، واهلول

اقتنيته. الذي شعبك رب

قضم صوت رنني صدى تعيدان اللتني (18 - النشيد باآليتني (17 وخيتتم
منحدرات عند األشجار بغرس القيام أو آلته، بحد الزهور حوض الراهب

اجلبل.
هيوه، لك يا مسكًنا أقمته يف موضع جبل ملكك، فتغرسهم يف هبم جتيء

األبد. إىل هيوه يملك يداك. ومقدًسا هيأته
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إىل الرحيل وبقصة هرون أخت النبية مريم بأغنية النشيد يتىل من أن وبدًال
تنتهي (72 - 19 :15 (اخلروج ماًء جيدوا أن أيام دون ثالثة شور طوال بّرية
لألب «املجد إىل، الكاثوليك مزامري كتاب  يف  املزامري مجيع مثل األنشودة، 
لصالة األخري املزمور إىل برسعة، االحتفال، وينتقل القدس». واالبن والروح
من قصرية من تالوة الصباح صالة من الباقي ويتألف .(117 الصباح (مزمور
:1 لوقا (البشري، زكريا نشيد وغناء (11 - 10 :1 الثانية (بطرس اجلديد العهد
الفطور، دون ذلك، بعد ييل اخلتامية. ثم والصلوات والشفاعات (97 - 86

األعداء(10). االنتقام من أفكار بطرح املرء، كام يأمل تعكري،
يشعر لكنه األنشودة بأكملها، يستخدم ما غالًبا الساعات فروض طقس إن
الرسمية الصلوات من الرب لكلمة األقسام ’املسيئة‘ بمراقبة بعض ملزم بأنه
مزامري من اآليات تلك ومع الثالثة،  املزامري مع احلالة هي وهذه للكنيسة.

احلساسني: األشخاص إىل أخرى تيسء
من قليلة أعداد منها حتذف أسابيع. أربعة ملدة دورة عىل توزع املزامري
بسبب األناشيد كتاب من مزامري ثالثة وحيذف هذه الدورة. يف املزامري
- 108) و (83 - و(82 (58 - 57) املزامري وهي  اللعينة. سمتها 
ووقعت تم جتاوزها عدة مزامري من آيات مثيلة فإن وألسباب .(109
ذلك ومع معينة، نفسية صعوبات  بسبب وجود تلك احلذوفات مثل 
مثال اجلديد، العهد  اقتباسها يف تم ربام ذاهتا بحد اللعينة املزامري فإن
General) لعناٍت تكون أن هبا  يقصد  مل  حتًام  (6 :10 يوحنا (رؤيا

.(Instruction on the Liturgy of the Hours, pars. 126, 131

أن املرء يلحظ املقدس، الكتاب يف األرض بتقاليد  األمر يتعلق عندما
عن السامء به من العرقي املسموح التطهري إشكالية مع يتعامل الديني الطقس
مسيئة. آيات إزالة طريق عن  أو مناسبة، غري  قصص جمموعة حذف طريق
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بأن التقدير  يف يكمن القديم للعهد املسيحي التأويل  مفتاح أن عىل ويرص
وأهنا تلقي اجلديد العهد وتربزها يف الكاملة بمعانيه تتعلق القديم العهد أسفار
من خالل تعرتف املصلني مجاعة أن عندئذ، ويظهر، وتفرسه(11). الضوء عليه
اإليامن أجل من ‹الكتاب› يف األرض تقاليد التي تطرحها املامرسة بالصعوبات
النصوص من  قراءات اختيار  يف  الكنيسة هدف أن حيث املسيحية. واحلياة
املرء يقّدر إذ ممارستها، وإنعاش اجلامعة عند اإليامن وحفز تنوير هو املقدسة
من عدة ألشكال الهوتية دعائم قدمت التي التقاليد تلك إغفال يف حكمتها
املرء ويالحظ هذا. يومنا يف الناس املخزية معظم رّوع بأعامله الذي االستعامر

التحرير. الهوتيي وسط يف اخلروج نموذج استخدام يف مماثًال زهًدا

أنموذج اخلروج مشكلة (6 ،2 ،3
الكنيسة مجاعات هبا قامت التي املقدس‘  للكتاب الشعبية ’التالوة  تعد
Richard 1990a:› وعمًقا األعامل أمهًية أكثر من الالتينية أمريكا يف األساس
لتحرير كنموذج اخلروج قصة إىل التحريريون الالهوت علامء وينظر .‹211
اجلوانب عىل التشديد بسبب  االنتقاد إىل الهوهتم تعرض فبينام شعبهم.
مقبوًال أمًرا غدا اخلروج نموذج تبنيه فإن الكتابية، للشهادة  السياسية
النموذج يف سنرى. كام وساذج، انتقائي هو للقصة استخدامه إن  عاملًيا(21).
األخت إلينا اهللا؟» فإن يشبه ماذا » اإلجابات عن بعد تقاسمه األصيل لربيامن،

:(8 - 7 :3 اخلروج من (سفر بعًضا تتلو (Elena)
وسمعت مرص، يف الذي شعبي معاناة  إىل  الرب:’نظرت له فقال
ألنقذهم فنزلت بعذاهبم.  وعلمت  مسخرهيم  ظلم من رصاخهم
مليئة رحبة أرض إىل األرض من تلك وأخرجهم املرصيني أيدي من

باخلري‘.

تقصد ماذا الناس ناقش اخلروج، قصة إلينا) (األخت أوجزت وبعدما
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الرسالة كانت إذا وفيام املضطهد» الشعب رصاخ يسمع الرب «إن بالقول:
الثاين النصف أن املثرية لالنتباه األمور هذا. ومن يومنا حتى تزال صاحلة ال
Berryman› بريامن يف رواية قد حذف بأحرف سوداء) (املطبوعة (8) اآلية من

داللته: نحٍو له عىل ‹1987: 39
واألموريني واحلثيني الكنعانيني مواطن وعسًال، إىل لبًنا تدر أرض إىل

واليبوسيني. واحلوييني والفرزيني

املحررين، دون العبيد مصائر بتويل القيام عىل تشجعوا القرويني أن يبدو
إىل اإلشارة بريامن حيذف كام اآلخرين. ممتلكات انتزاع  جريمة عبء حتمل

.‹1987: 49› (8 - 7 :3 (اخلروج من تالوته يف إلخ موطن الكنعانيني..
الهوت حول التأسييس عمله يف (Gutiérrez) غوترييز يستبعد  وباملثل،
حدث 10). إن - 7 (اخلروج 3: إمجاله يف السكان أصل التحرير اإلشارة إىل

هو: اخلروج
جمتمع عادل ورفاقي.إنه بناء وبداية والسلب املعاناة حالة عن االنفصال

.‹Gutiérrez 1988: 88› جديد نظام وخلق للفوىض قمع

بأهنا تسجيل ملا فهمها حرفًيا التي لقصة اخلروج، حرفية قراءة تلخيص بعد
عمل التحرر من وكأنام (7 - 5 :42) إشعيا إىل غويترييز ينتقل فعًال، حدث

كهذه: رعوية أنشودة بمشهد انتهى مرص
إرسءيل قاد الذي الرب ذاته هو الفوىض من خيلق الكون الرب الذي

.‹Gutiéreez 1988: 89› التحّرر إىل الغربة من

وفق الرب، الذين صّريهم األصليني، السكان حمنة إىل غوترييز وال يشري
دعم وراء يسعى بدًال من ذلك الفوىض. إىل النظام الكتابية، من األسطورة

أنه: يرتئي الذي (André Neher) نِْيهر أندريه
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البؤس من االنعتاق  اإلنسانية:  عىل جديد عهد نزل اخلروج مع 
باإلشارة املضاعفة كان كام إليه اإلشارة وتم اخلروج يقع مل لو والشقاء.
املصري لكان لإلنسان، واحلرة الواعية وباملوافقة املهيمنة الرب إلرادة 
Iin Gutiéreez 1988: 89-› آخر طريًقا اتبع قد التارخيي لإلنسانية

.‹90
آخر(13). منحًى اختذت أن القصة لو فيام األصليون يأملون السكان كان

نمط بل  حدًثا، ببساطة ليس ’اخلروج‘ إن القول: إىل برييامن  خيلص
أن حني يف احلالية. واملعاناة املقدسة النصوص لتفسري رشًحا يقدم خالص
التأويل‘ ’دائرة ويف بفضول، خلسة منها املرء ينظر بنافذة أشبه تقليدًيا ‹الكتاب›
إن حيث التجربة)  إىل النص إىل  التجربة (من التحريري الكتايب للتفسري
Frei› نفسها حقيقة لرتى املرآة يف تنظر كام ‹الكتاب› إىل تنظر األوىل اجلامعات
حالتهم يرون كهذه، مرآة يف وبالتحديق .‹Betto in Berryman 1987:60

كتاريخ: جمدًدا تقرأ التي اخلروج، تصورها، بشكل خاص، أسطورة التي
يمكن رمًزا أو صورة يكون أن قبل تارخيية، حقيقة اخلروج  كان 
زاوية من ينظر أن وجيب أخرى، الهوتية صورة  أي  مثل  استخدامه
Fierro› الرمزية فحواه  تقدير املرء حياول أن قبل  التارخيية حقيقته

.‹1984: 476 -77

يف العمل سواء املنجي منهمًكا يف التاريخ إله يرون الكتايب النموذج هذا ويف
التحرر األسايس فيه الكامل، بام حتقق التحرر داًال عىل احلارض، يف املايض أم

.‹Assmann 1976: 35›
Black) األسود الالهوت  أبو  (James Cone) ُكون جيمس حتى
حساس أن ُكون مع اخلروج. اجلزئية لباعث القراءة رشك يف يقع ،(Theology

وهو أفضلية،  الفقراء تعطي كوثيقة إليه تنظر املقدس للكتاب قراءة جتاه
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إن وتوطنهم. إرسءيل بني حترير ثمن يدفع الذي الشعب تدمري  إىل يلمح مل
«شهادة الكتايب: التحرير متاما بالهوت شبيهة هي القديم الزائدة للعهد نظرته
Cone 1974:› والضعفاء» للفقراء بالعدالة القديم) بالتزام هيوه إمجاع (بالعهد
شؤون يف  بعمق منغمس ‹الكتاب› إله إن القول: يف ُكون ويميض   .‹429
يسوع مرص، منتهًيا ببعث يف العبودية نري من وإخراجهم بقيادته إرسءيل شعب
هو يف املستعبدين، لبني إرسءيل حمرًرا فالرب، سياسًيا. ناشط إله إنه املوت. من

.(5 - 4 :19 ،2 - 1 :15 (اخلروج باإليامن صميم اجلهر
الذين أولئك تأكيد، بكل هم اخلروج، قصة يف احلقيقيني  الفقراء لكن
متت الذين  واآلخرون، الكنعانيون  إهنم النرص، خضم يف نسياهنم جرى
احلامسة أخذهتم الذين الغزاة إرسءيل بني من تصفيتهم متت أو جانًبا تنحيتهم
يف ‹الكتاب› قراءة يف التأوييل كون مبدأ إن جانبهم. إىل الرب بوقوف الدينية
األسطورة تطرحها التي املشكلة من يعفيه لن األسود الشعب معاناة ضوء
يف وهو حرة، قيمة ذاته ليس بحد ‹الكتاب› فإن .‹Cone 1975: 8› الكتابية
إذن، ال يرىض، أن املرء وعىل األصليني. األهايل حقوق يزدري اخلروج قصة
ملعاناة يسمح أن باملرء واألجدر املقدس. الكتاب ضوء يف السود معاناة بتفسري
أساًسا هي التي التقاليد بتلك ض وُتعرِّ املقدس، الكتاب يف تدقق أن السود

قمعية.
نموذًجا اخلروج رواية استخدام  عىل عتيق حيتج الفلسطيني، السياق يف
12) كقصة األول (امللوك نابوت كرم قصة إىل ينظر فهو إرسائيل: لقيام دولة
املرتدد غري الرب اهتامم بوضوح تظهر بذلك وهي شعبه، هلموم ومناسبة واعدة
أحاب أصاب عقاًبا شبيًها بام لإلرسائيليني يتمنى ال عتيق أن إال بالعدالة(41).
وسود جنوب إفريقية اهلناِدرة مثل القمع واالضطهاد، لضحايا أليس وإيزابل.
وغريهم جانب الكنعانيني إىل طبيعي بشكل أنفسهم جيدوا أن والفلسطينيني،
من األرض بتطهري املفوض املختار، الشعب جانب إىل يكونوا أن من أكثر 
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معاناهتم؟ يطابق مصري وهو األصليني، سكاهنا
ملا اخلروج، من نموذج الثاين بالنصف حمرومني االلتزام غري الناس كان لو
برمته. الكتايب النموذج مع مواجهة طائفة خلقًيا من ساملني اإلفالت من متكنوا
بطريقة جزئية النص الكتايب مع التعامل يمكن أنه ال أيًضا بأنفسهم وسريون
التحريريني. ليست القضية عند الالهوت أوساط علامء يف شائع هو كام كهذه
واملظلومني إىل الضعفاء الرب ميل يعكس برمته «‹الكتاب› بأن غوترييز وغريه
اخلروج يربط الذي الكتايب النموذج إن .‹xxvii :1988› اإلنساين» التاريخ يف
سيسّوغ، القصة، تتطلب كام وغريها، إىل أرض الكنعانيني بالدخول مرص من

الفاحتني. الغزاة مالئم، أكثر ترصف نحو عىل
السكان إىل الشاملية أمريكا يف  البيوريتانيني الواعظني من كثري أشار لقد
رفضوا اإلبادة إذا يستحقون وكنعانيون، عامليق عىل أهنم األصليني األمريكيني
بالقول: أصيل أمريكي مواطن ويعلق .‹see Cherry 1971› اعتناق املسيحية
الفاتح هيوه بمأمن من العامل يكون فلن اخلالص، بيهوه يؤمن دام الشعب ما »

.‹Warrior 1991: 294› «
القصة يف إرسءيل بنو لذاق امليعاد، أرض لدخول حافز وجود ولوال
إنه مرص. تساًحما يف األكثر للعيش العودة بالتأكيد ولفضلوا الربية، يف األمرين
عىل أملهم تبقي لكي قدمت التي والعسل اللبن أرض إىل (Eisodus) الدخول

وحدمها(15). املن والسلوى عىل ال يعيش فاإلنسان احلياة: يف
تقيم دقيق، بشكل متعمد  غري يكن مل وإن ما، حد إىل ساذج نحو عىل
الكاثوليكية عند األسقفية (Eucharistic Prayer) بصالة القربان اخلاصة املقدمة
بني فتوحات بني  توازًيا الشكر، عيد  يوم يف األمريكية املتحدة الواليات  يف

واألوربيني: إرسءيل
إىل العبودية نري من وأخرجته مصريه، وحددت شعًبا  اخرتت طاملا
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تعهد ما وأن وأحرار، مباركون الناس مجيع بأن بالوعد حممًال احلرية،
حدث فقد جيل كل يف يمر وعليه أن املسيح يسوع يف األنبياء حتقق به
إىل الربية قادمون من األرض، كأهنم هذه إىل جاءوا الذين آلبائنا ذلك.

واألمل. الوعد أرض

املضطَهد الشعب عىل املشذب اخلروج نموذج قراءة وقع إىل ينظر يبقى أن
بعض أن حقيقة السائد التحريري التأويل يواجه وكيف البعيد، املدى يف
باعث إن استغاللية.  ذاهتا بحد  هي املقدس  للكتاب الرئيسة  الطروحات
االستعامري. للنهب نموذًجا بل للتحرير، نموذًجا ليس والدخول اخلروج

النص. فيها التي استخدم والطريقة الواضح، القصة الكتابية معنى هو ذلك

لسفر اخلروج االعتبار رد (1 ،6 ،2 ،3
به حمتفل حاخامي تقليد  فثمة مالحظة. أي إبداء  دون املشكلة متِض مل
مالئكة سعت فقد املرصيني. املطاِردين إفناء مشكلة عىل إنساين فعل يمثل رد
هيوه سأل: األمحر. لكن البحر إرسءيل بنو عرب بعدما االبتهاج إىل املرعية اهللا
ال إنه األغاين؟» ويقول تنشدوا أن عليكم وهل البحر يف غرق يدي عمل هل »
يف سيشارك جدها أن نيديتش كيف سوزان وتروي بسقوط األغرار ». « يتمتع
مقابل كل مخر نقطة سفح طقس يف أثناء املرصيني عىل العويل طقوس نوع من

إىل: العواطف هذه مثل وتعزو الفصح. عيد عشاء ليلة هبم حلت بلية
مرتبًطا البرشية، جمتمع إىل إرسءيل جمتمع  من أبعد إىل وصوله
نتشارك التي  املهزوزة والعالقات أيوب بمعاناة شبيهة بمعاناة
والساموية.. والسياسية  العائلية للسلطة الفاعلة القوى مع مجيًعا  فيها
بفضل حتقق الذي والنرص شعبه، بتحرير املرء به  يشعر الذي والفرح
Nidich› العدو عىل باألسى خمفف مضطِهًدا، طاغيًة الرب  حماربة

.‹1993: 150
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العبيد أسالف يبتهج أن البدهي من أن فمع رخيصة. العواطف وتأيت
درجة إىل حتى  املرصيني، بمعاناة بشامتة ويسعدوا أعدئهم بفناء املحررين 
بدمار 9: 10) واالبتهاج  (اخلروج والضفادع القروح نرش ‹الكتاب› اقرتاح
بحسب كانوا، وإن  حتى بعيد،  حّد إىل ذلك عن التغايض يمكن السكان،
احلس وتبّلد باملعاناة يواجهون وعندما ذلك، مع آثمني. نجسني الرواية، 
كرمز وظيفتها تؤدي أن املوعودة األرض لفكرة يمكن واملوت، الرأي وتفاهة
.‹Kwok 1995: 99 -100› بالعمل له ويوحي باألمل املرء جًدا يمد قوي
وبميثاق جديد بخروج جديدة املوعودة تكون األرض أن جيب حال، كل عىل
أو، .(13 - 2 :55 عليها إشعيا الثاين (إشعيا تكلم التي كتلك عهد جديد،

عليها يسوع. تكلم التي لعلها تلك

روما إىل أورشليم من (7 ،2 ،3
الدور مسألة يثري رأينا، كام الكتابية، القصص لبعض املطبَّق التأويل إن 
للرؤيا العليا فاملثل اخللقي. للوحي مصدًرا املقدس للكتاب التقليدي
إىل ترقى ال التقليدية، االستعامرية املشاريع سياق يف قرئت التي الساموية،
السكان فإذالل املقبول. الدويل والسلوك اإلنسان حقوق مقاييس مستوى

اإلرادة الساموية. يطابقان وال خلقًيا، غري مقبولني وإبادهتم األصليني
احلريف األداء من التأويلية  اجلامعات لتخليص ممكن جهد كل بذل جيب
املفاهيم تلك إليها مثل توصلت التي النتائج ومن يف ‹الكتاب› األرض لتقاليد
وانبعاثه. موت يسوع املسيح ضوء يف القديم العهد تقرأ الكنيسة إن  للنص.
العهد يف به » التنبؤ تم بل واإلشارة إليه، « اإليذان تم يسوع بعث أن وقد عدت
للعهد املنتظر  باملسيح اخلاص الالهويت التأويل  إن .(44 :24 (لوقا القديم
Dei) اجلديد العهد  يف الكامل معناها تبني أن األسفار هلذه يسمح القديم

.(Verbum, pars. 15 -16
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املوعودة األرض (1 ،7 ،2 ،3
أرايض تنظيم جتاه عملية فعل رد إىل العهد اجلديد يف متعددة عنارص تشري
اآلخرة. شؤون من األرض موضوع جعل إىل ميل وجود  الرب، وإىل وعد
هبة األرض لكن .(20 :3 (فيلبي « نحن فوطننا السامء بولس:« أما فيكتب
:9 (رومة اجلسد يف  قومي بني  سبيل يف النعوت بني من برصاحة  تذكر ال
جديدة سامء عن العربانيني، إىل  االسم، جمهول الرسالة، كاتب يتكلم .(4
وانعكست .(15 - 13 :11 بعد (عربانيني مل حيققها وراحة وأرض جديدة
من بدًال  جديدة، ساموية قدس فكرة يف أيًضا  األرض بكينونة االهتامم  قلة 
يف التقليدية األنامط مع العربانيني إىل الرسالة وتتباين اعتيادية. دنيوية قدس
واحدة ملرة التكفري، لفعل متكررة هيودية بطقوس املزودة الرب، من االقرتاب
العهد طقوس استدلت  وكام يسوع. وموت اآلالم خطايا  عن األبد، وإىل
الدنيوية عن نفسها موت يسوع، ختلت أورشليم عىل التكفري خالل من القديم
فاملدينة إىل ذلك، إضافة .(22 :12 (عربانيني أروشليم ساموية جديدة لصالح
،2 :12 ،12 يوحنا 3: (رؤيا الرؤيا سفر يف تربز التي هي وحدها الساموية
بولس يف رسالة والساموية أيًضا الدنيوية املدينتني بني التباين وينعكس .(10

.(26 - 25 :4) كنائس غالطية إىل
الوعد حمل وحيل اجلديدة يمتد الوعد باألرض املسيحية بحسب الرشيعة
فتشتمل اآلن الرب وعود أما آماله. حيقق أو ويكمله، حمددة يف أرض املبكر
دون للجميع متوافرة جديدة، وأرض  جديدة سامء  نَِعم كلها، األرض عىل
املسيحية، لإلدعاءات طبًقا الرؤية، وهذه اللغة. أو والقومية العرق يف  متييز
الفقراء أولئك  خاص وبشكل املسيح، يسوع ألتباع  املوعود  اإلرث هي
يسجل ال املسيحي، باألمل املشبعني أولئك  خيص  وفيام إلخ. واملستَغلني..
غائية تقدًما يف اخلمسة، يف األسفار معامله األويل كام حتددت الوعد إىل االرتداد

اإلنساين. واملصري اخلالص
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الكنيسة كانت  األرض.  من املؤمنني عيون يرفع جديد بخلق الوعد إن
الرشيعة خيص وفيام نوح. فلك  يف  انعكست كام باألرض مفتونة األوىل 
مل .(20 :8 ليسند رأسه (متى فيها لنفسه مكاًنا املسيح يسوع جيد مل املسيحية
من مجاعة خلق إىل يدعو بل معينة، أرض ملكية أساس عىل باخلالص َيِعد
يف وال اجلبل هذا يف «ال الرب عبادة يف منهمكة واملحبة واألمل أجل اإليامن
اخلالص يقع ال العهد اجلديد، أهل خيص وفيام .(21 :4 أورشليم» (يوحنا

.(8 :1 (أعامل ذاهتا أورشليم حتى يف وال الدنيوي، باألمان

والعهد االختيار (2 ،7 ،2 ،3
اجلديد العهد كتابات عكستها كام العاملية الرؤية بني أساس فوارق  ثمة 
صارخ بشكل التمييز هذا ويتجىل احلاخامية. اليهودية يف املؤبدة وتلك
والعهد. لالختيار الرئيسة الكتابية للمفاهيم اجلديد املسيحي التعريف يف
إىل توسعت اختارهم، ملن الرب  برعاية املسيحية الرشيعة بحسب فالبشارة
والعرقي العنرصي التمييز طريق عن الراسخة املقوالت من  أبعد هو  ما
رؤية يف لبطرس كان الرسل، ألعامل  وطبًقا .(9 :7 (رؤيا يوحنا القومي أو
طائلة والطاهرة ال النجسة احليوانات بني التمييز أن خالهلا تعلم من العبادة،
:10) االثنية املقوالت املختلفة يف الفوارق إلزالة به احتفظ اكتشاف وهو منه،

.(35 - 28
من عدد خالل من  إدراكه يمكن املسيحية للرؤية العام االحتكام إن
املدينة هي أورشليم  فإن  املسيحيني،  خيص  فيام أما اجلديد.  العهد نصوص
تطلب املسيحية الديناميكية املطالب وحركة الكنيسة، فيها ولدت التي
بوضوح ذلك  رؤية يمكن وال األرض. أقايص حتى عنها بعيًدا التحرك
يسوع قيامة يف  نجدها القيامة ظهور رواية فذروة لوقا(61). يف هو مما أكثر
يركب (8 - 3 :1) الرسل أعامل يف سفر وصداها (49 - 44 :24) لوقا يف
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حقل يف لالستمرار األمام إىل بقرائه  ويدفع يسوع  كهنوت عن  لوقا رواية
حتى وتنتهي أورشليم من  تبدأ تبشريية عملية وهي الكنيسة، يف  التبشري
من القوة عليكم حتل أن إىل  أورشليم  مدينة يف  فأقيموا األرض:« أقايص 
القوة وهيبكم عليكم حيل القدس الروح ولكن » 49)؛ :24 (لوقا « العىل 
حتى والّسامرة، كلها [هيوذا]  واليهودية أورشليم يف شهوًدا يل وتكونون
:1) الرسل وأعامل (49 :24) لوقا يف .(8 :1 الرسل (أعامل « األرض أقايص
والسامرة، كلها، هيوذا ثم يف ومن أورشليم يف يسوع عىل يبدأ الشاهد مًعا (8
.‹See Prior 1995a: 24 -25; 52 -60› األرض  أقايص حتى  وأخًريا،
التبرشية مهمتها إن حمددة؛ بأرض مرتبطة غري إذن، لوقا نظر  يف فاملسيحية

املعمورة. إىل أقايص تصل
أشار الذي اجلديد النظام يمتد الرسل، وأعامل لوقا مؤلِّف  منظور من 
املقوالت من أبعد ما هو باالنتقال إىل الرب لرعاية مدركة إىل آفاق إليه يسوع
اللوقي يسوع  فتحّدي األرض. أقايص إىل أورشليم من والدينية، اإلثنية
الربناجمي النص مشاهدة خالل من  يتم والعهد  االختيار  عن السائد للرأي
ثورًيا تفسًريا يعطي حيث النارصة، يف  املعبد إىل يسوع زيارة  يلخص الذي
ملواساة أصًال املوجهة (61) إشعيا فبشارة االختيار. ومبدأ لسفر إشعيا (61)
إشعيا ونص املضطَهدين. برشى لكل ّحتولت إىل البابيل السبي  من العائدين
أي االقتصارية، تلك إىل مصادره،  متحرر من لوقا إىل ذلك  أشار كام (16)
فكرة اختيار الالذع اللوقي يسوع نقد إن ’قومية‘. و عرقية عىل صورة هي التي
الغرباء عن وأليشع إيليا عرضه ما إىل تكثيفها باللجوء شعًبا واحًدا تم الرب
لالختيار اجلديد النظام إحداث See›. وتم Prior:1995a: 141,147 -48›
إيامن؛ لديه من كل إىل  املوجهة  الرب بقوة ‹see Prior 1995a: 48 -60›
see Prior 1989:› (16 :1 (رومة أيًضا اليوناين أوًال ثم [اليهوذي] لليهودي
اليهودي: إرثه أن يفرس بولس اجلديدة من الرؤيا هذه وقد تطلبت .‹125-39
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الطبيعي التحدر طريق عن ببعض بعض مرتبًطا قبل من كان الذي وشعبه
،12 :10 (رومة مًعا ليضم اليهود واليونانيني امتد (5 - 4 :9 (رومة فحسب

.(26 - 25 :11 ،1 :10 رومة انظر
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بشكل يرتبط ساموي باألرض بوعد الكتايب اإلّدعاء فإن سابًقا، رأينا كام
وُيفرتض األصليني. السكان تصفية عىل باملوافقة القديس اإلدعاء مع متكامل
كل أن  مع التاريخ، هو االرتباط لذلك  األديب  اجلنس أن واسع نطاق عىل
تقاليد وتثري الرأي. هذا وجه يف تقف البحثية الصفة  ذات اجلادة التعليقات
ولكيفية الرب، لطبيعة املرء بفهم صلة أساسية، هلا ُخلقية مسائل تلك األرض
للسلوك دعًام وظفت وقد اإلنساين. وسلوكه  البرشي اجلنس مع تعامله
تلك وعىل سنة. ألفي عىل ما يزيد استمرت ملدة السياقات من نوع يف الرببري
جزًءا تتحمل أن ونرشهتا، الكتابية التقاليد تلك عىل حافظت التي اجلامعات
تتضمنها القيم التي مزعوم مع تطابق إقامة أجل عمله، من ما تم مسؤولية من

.(1 ،1 (1القسم
نتيجة يكون ما ونادًرا معقد، دولة، يف املتشكلة واألمم اجلامعات سلوك إن
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من تستمد واإلمربيالية  االستعامرية فاملرشوعات الدوافع. من واحد عنرص
له كان الوسطى يف العصور الالتينية أمريكا متفاعلة. فاستعامر حمّددات نشأة
هذا. يومنا  حتى باقية نتائجه زالت ما األصليني السكان عىل تدمريي  تأثري
الثيوقراطية اإلمربيالية بأحداثها، كانت مرتبطة زمنًيا بدوافع دعمت أهنا ومع
فدعامتها املعتقدية. لتسويغاهتا رئيًسا عامًال الوسطى القرون يف املسيحية
و’االستعامر االستيطاين العرقي‘ يف ’التطهري الكتابية النامذج إىل تعود املعتقدية

.(1 ،2 املقدسة (القسم الكتب عىل سلطتها هلا كان رشعنة العدواين‘ وهي
الكاب من  نزح الذي  اهلولندي، لالستعامر األويل الدافع  أن ومع
املختلقة األفريقانية القومية رو منظِّ أقام فقد واجتامعًيا، اقتصادًيا كان شامًال،
الكتايب النموذج أساسها متمذهبة مسيحية لقومية عقدية بنية الالحقون
سّوغوا قد املهمينني املسيحيني الالهوت  علامء وكان االستيطاين. لالستعامر
بني سلوك يف اخللقي تسويغها تتبعوا وهم املنفصلة» والتنمية «الفصل نمط
العنرصي الفصل أن ومع االستيطاين. الغزو فرتات قبل ملا املزعوم إرسءيل
إطار يف انتشاره العامليني، وتم والعار اخلزي بالفعل يستثري مصطلًحا أصبح
إىل تنظر كانت التي املسيحية للعصبية خاص شكل من مستمد  معتقدي
ثبت أنه ومع املؤكد كان إهلًيا. تسويغها وأن مبتغاها، أنه عىل الكتايب النموذج
األذى أحلق العنرصي  الفصل أن إال جًدا، حمدودة التحمل  عىل قدرهتا أن
لرقم تسجيًال العامل أكثر بالد إفريقية جنوب األصليني، وجعل من بالسكان

يف عدم املساواة. قيايس
شكل تسوغ  لكي عوامل جمموعة إىل السياسية ْهَيْونِيَّة الصِّ جلأت
من مقاومة البداية منذ واجه االستعامر ذلك ومع أن االستيطاين. استعامرها
الرتتيبات غري استغالل عىل قادًرا كان كان فقد املتدينني، اليهود معظم  قبل
إىل باللجوء ما، حد إىل وبمنارصيه به واملستخفة  للدين واملناهضة الدينية 
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الساموية: التوراة  رواية بحسب الرب، عند من هبة األرض أن مقولة طرح
’احللم فتحقيق كل السلطات. مصدر قضيتها إىل تسند أن للصهيونية يمكن
فلسطني يف األصليني للسكان كامل كابوس بمثابة كان رأينا، كام الصهيوين‘

.(3 (القسم 2،
متّيزه، التي االستعامري خصائصه قوانني املرشوع من قانون لكل أن ومع
تناضل أن بوساطتها االستعامرية املساعي تستطيع كل مشرتكة عنارص ثمة فإن
عىل التفوق توكيدات عىل اخلصائص  تلك  وتشتمل  ذاهتا. تسوغ لكي فعًال
قلب يف متقدمة «مراكز كوهنا متفوق نظام مزايا بمنحهم والتظاهر األهايل
العنرص كان أوربا، من انطلقت التي االستعامرية املغامرات ويف الظالم».
تفويًضا حيمل أنه عىل الكتايب النموذج ونظر إىل القوي. احلافز هو عادة الديني
استخدامهم عىل وندموا إفريقية يف جنوب جحد الكلفانيون لقد فيه. عيب ال
املستعمرون كذلك وامللونني. السود معاملتهم تسويغ يف الكتابية األسطورة
وضحاياهم الوسطى  القرون يف وبرتغالية  إسبانية  أصول من املتحدرون

باقية. آثاره زالت الذي ما الدمار إصالح بعض أجل من يناضلون
فتطبيق نوعه. من فريد فهو إرسائيل-فلسطني، خيص  فيام املوقف أما
اآلخرين من  اليهود لدى تضاًدا أكثر تبدو الكتايب للتفويض احلرفية القراءة
بشكل للمشاعر  مثري فاملأزق األرض. احتالل لتسويغ إليها يلجئون الذين
فمن ذلك، مع واليهودية. اليهود  إبادة عىل النازي التصميم بفضل  خاص 
يف اضطهد الذي الشعب  وهم آوشفتس، ضحايا يوافق أن بمكان  الصعوبة
نحو عىل ويطالبون،  بريء،  ثالث طرف باضطهاد اآلن يقوموا أن السابق،
أوشفيتنر ضحايا عىل «كان لتحرره: ثمًنا واستعباده اآلخر ملكية بنزع دائم،
أن إىل  قليلة إشارات وثمة .‹Timerman 1984: 7› بريوت» يقصفوا أال
أو به، تسببت الذي اآلخرين وهنب يف سلب سلوكها تغري سوف ْهَيْونِيَّة الصِّ



398
االستيطاين واالستعامر املقدس الكتاب

ستضبط أهدافها االستغاللية. أهنا
الصهاينة جياهر ال نوعها،  يف الفريدة االستعامرية املشاريع خطاب يف
لشعب الشامل واالضطهاد القمع جرائم يف أثناء ارتكاهبم حتى فقط، برباءهتم
عىل ْهَيْونِيَّة عملت الصِّ فرادة، أقل نحو وعىل الضحايا. يلومون إهنم بل آخر،
من وبدًال متأخر. وقت حتى األقل عىل الغرب،  من كبري  بدعم  االحتفاظ
إىل لليهودية العليا املثل من ْهَيْونِيَّة الصِّ لتقليل متواصل  نقد يف االنغامس 
عشائري، إلله وحداين مفهوم ضيق ينم عن تقليدها الذي األجزاء من تلك
اليهودي املسيحي، احلوار املنهمكني يف أولئك املسيحيني، خاصة بعض يقبل
لصهيونية مقيد وغري  مرشوط غري بدعم بااللتزام احلوار، يف  إلزامي كجزء
غضون يف اليهودية. عن الوحيد املوثوق التعبري وكأهنا عسكرًيا، مقاتلة
ضمريه شل الذي ’املسيحي‘ الغريب للعامل االنتقادي  التضامن ودون  ذلك، 
واسع دولًيا الفلسطينيني نقًدا جتاه إرسائيل دولة سلوك واجه املحرقة، عشية
الناس، من عدًدا أصابا الذين واألسى الكبريين احلزن يف سبًبا وكان االنتشار،
صادًرا ما بالفعل بشكل ذلك يكن وإن اليهود، بعض احلال بطبيعة فيهم بمن
التي القمع أعامل طليعة التعصب-التورايت ويشّكل العلامين. املعسكر عن

.(4 ،2 (القسم األصليني الفلسطينيني السكان بحق مورست
من كثًريا بعمق إرسءيل أصول حول حديثة علمية دراسة تتحدى
كل والتارخيية األدبية واألبحاث التحريات وتقنع السابق. اخلطاب ’مسلامت‘

األوىل اخلمسة واألسفار األولني  اآلباء قصص جنس بأن بالفعل الدارسني
األصول خرافة من جزًءا بل ليس تارًخيا، الفتوحات، واالستيطان من خالل
احلقبة الحًقا يف وربام بناء ’أمة‘ عشية السبي البابيل، عملية سياق يف املختلفة
الوعد قدم الرب أن أن نستخلص احلكمة غري فمن ضوء ذلك، يف الفارسية.
(51 (التكوين يف وصفه ما تم غرار عىل [التوراة] إلبراهيم واألرض بالذرية
ثمة من 21). وليس :1) يشوع سفر وصفه يف كام ورد وقع االحتالل وأن 
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بالفعل حدث ملا انعكاسا يشوع سفر يف الواردة يعدُّ الرواية نقدي كتايب عامل
سلسة يقدم األثري والدليل ’قومية‘. كمجموعة إرسءيل بني تشكل  قبل 
جمموعة يف متباينة  لشعوب وسلمي  تدرجيي باندماج اتسمت احلقب من
اإلدارة دخول مع اجلديدة الوحدة أشكال من شكل يف بإجياز أوجها بلغت 
ملاٍض املجهولة التفاصيل تعكس أدبية مؤلفات الكتابية فالقصص اآلشورية.
وخرافات واملالحم األساطري من بسلسة وتزودها استعادته، يمكن ال تارخيي
جديد وديني وسيايس اجتامعي سياق يف انترشت  التي ’القومية‘ األصول
حدها يف انبثقت التي املؤلفات، كّتاب لدى نيَّة ثمة يكن  ومل بشكل خاص.
الستخدامها بعد ’األحداث‘، سنة مخسمئة ال تقل عن زمنية حقبة من األدنى

’اآلخرين‘. تصفية تسويغ يف
صارمة منذ ’أسطورة‘ خطية عرقية لساللة العامة األفكار فإن ذلك، وفوق
هي احلارض وقتنا يف األوكرانيني اليهود زمن املهاجرين حتى [التوراة] إبراهيم
’الكنعانيني‘، إرسءيل‘ من ’بني بتمييز لنا تسمح ال التارخيية فاملصادر خمادعة.
خارجها، كام من بدًال األرض داخل من إرسءيل بني أصول  إىل تشري وهي
فلسطني يف الشعب تنوع فإن ذلك، وفوق الكتابية. القصة ذلك عىل ترص
’شعب إطار يف الحًقا أدرج ما وهو  إرسءيل، بني توطن  ي:  ُسمِّ ما  زمن  يف
بآثار مقرتنتني وهيوذا، إلرسءيل إقليميتني مملكتني قيام أثناء يف إرسءيل‘
والفارسية حملهام والبابلية اإلمرباطوريات اآلشورية وإحالل السكان ترحيل
إرسءيل‘ ’شعب خيّص فيام متعذرة املرء معها يتعاطى التي العامة الفرصة جعل

.(1 ،3 (القسم احلقب كل يف ودينًيا وثقافًيا إثنًيا املتجانس
حقبة تصويره يف تم الذي األرض حيازة الكتايب يف النموذج أن وافرتاض
الالتينية أمريكا يف سواء متاًما، خمتلفة حقبة خيص فيام تلقائًيا رواًجا يلقى واحدة
خيص القوميتني والعرشين فيام عرش التاسع يف القرنني أم الوسطى القرون يف
فاألمر إىل ذلك، وإضافة دعمه. يمكن افرتاض ال هو ْهَيْونِيَّة، والصِّ األفريقانية
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رشعية ناقشنا، كوثيقة كام واستخدامه، ‹الكتاب› أن سخرية من خيلو ال الذي
الكتايب يكن للنص مل شعوب ضد مصالح قد طبق من املغامرين االستعامريني،
للرؤية وهيود، مسيحيني  الغرباء،  من  الدقيق فالتطبيق  عليها.  سلطة باملقابل
مثال دائمة هو سلطة عليه أي لدهيا ليست عىل شعب املقدس للكتاب العاملية

والسياسية(1). الدينية اإلمربيالية عىل صارخ
األصليني، السكان عىل االستعامر بنتائج القليلة املعرفة حتى وعىل خلفية
لإلشكالية. اخللقي بالبعد االهتامم حمدودة الكتابية كانت املعرفة (األكاديمية)
عام إرسائيل يف دولة قيام منذ فعلًيا أجريت التي الدراسات جممل ألن ونظًرا
الكتابية، الدراسات إنجازات فإن م) 1967) عام منذ ومعظمها م) 1948)
التي والقيم  األصيل بالشعب اهتاممها مدى حيث  من عليها  حيكم عندما
أي تأثري. هلا يكن مل اإلنسان، حقوق حول واالتفاقات الدويل القانون حيفظها
وتأويلية الهوتية توكيدات من االستعامرية النشاطات هذه القته الذي فالدعم
تستحق تركة واملسيحية، ليس اليهودية واألكاديمية، الدينية الدوائر داخل من
إدانة يلقى سوف جييل يف الدعم هذا فمثل قادم. جيل إىل بتوريثها اعتزار أي
فيها تم التي األخرى باألشكال شبيهة بطريقة املستقبل، أجيال من ورفًضا
داخل أخرى تقاليد فإن قريًبا، ولربام أخًريا، (الثيوقراطي). االستعامري رفض
األبد اليهودية إىل ختضع تضمن أال لكي كافًيا دعًام ستحقق واملسيحية اليهودية
سيئة التقاليد من دعًام التي تلقى (الثيوقراطية) اإلمربيالية و من األشكال لتلك
اليهودية واملسيحية األخروية األشكال تلك ومن املقدس، الكتاب يف السمعة

اإلنسان العلامين. من حتى لالستنكار، املثرية
املقدس الكتاب يف احلربية املشاهد مع الالحق التاريخ يف املستمر فالتامثل
املحدد العنف  حقيقة إن الكتايب. التقليد  يتحمله  أن بد ال عبء هو العربي
له، أنموذًجا وعمل وشجعه، بالعنف  أوحى املقدسة  العربية  النصوص يف 
مما ذاته بحد واقعها عن بعيدة األلفية واإلبادة واإلخضاع باالضطهاد وأوحى
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مع .‹Niditch 1993: 4› انتقادًيا وهاًما عمًال الكتابية التقاليد هذه من جيعل
العسكرية والقوة الغرباء وكراهية العرقي التفوق صدى مع التعامل تم ذلك،
وكأهنا، بالعرف  متامسكة  كتابية بدراية املختلفة الكتابية األصول خلرافات
أجزاء من مستمدة معايري بوساطة حتى املساءلة، فوق خلقية،  ولدوافع 
حقوق باعتبارات يتأثرون ال املعلقني معظم إن القدس. الكتاب من أخرى
مقلقة غري أهنا ويظهر  مقدس،  لنص ساذجة بقراءة تصطدم  عندما  اإلنسان
وهي األصلية  للشعوب  واالستغالل اجلريمة و النهب عن دفاعها بسبب
سيناء. ’حوريب‘ لرشعية ميثاق األبدية األمانة من ستار حتت حتتجب مجيعها
أعامل شعب، كعمل من إبادة يرص عىل الذي الرب  فإن ذلك، ففي غضون
لشعب الكتابية فاملذاهب املحرتمني. الناس معظم عنه سينفض له، التكريس
مواجهة يف إليها ينظر عندما إشكالية طبيعة تأخذ امليعاد وأرض املختار اهللا 
أمريكا األصلية يف الشعوب استغالل يؤدي إىل مما هلا االستعامري االستغالل
هذه، أيامنا ويف إفريقية، جنوب  البيض يف من غري  السكان وإهانة الالتينية،
تقوض التي العسكرية، والقوة الغرباء كراهية عىل ترتكز صهيونية إىل يقود
بطرف الرضر وتلحق اخللقيني وتصدمهم الناس معظم اليهودية وحترج كامل
توراتية وتفاصيل الزناة اخلتان وقتل أمد منذ املسيحيون وقد هجر بريء. ثالث

للرب. يف الوحي التقدمي لألمانة حيوية كتعبريات أخرى
Benjamin› مهجية» وثيقة نفسه الوقت يف تكون لن حضارة ثمة وثيقة «ليس
منع وهي جدية املهام أكثر تقع الكتابيني الباحثني عاتق وعىل .‹1973: 258
استخدام كان  فقد الكتايب. للعهد الوفاء باسم ارتكبت التي الفظاعات
اإلسباين االستعامرين وعن الصليبية  احلمالت عن الدفاع يف ‹الكتاب›
فاجعة السياسية ْهَيْونِيَّة والصِّ إفريقية جنوب يف العنرصي والفصل والربتغايل
املقدس للكتاب االحرتام فقدان وإىل وإذالهلم، الناس ماليني معاناة إىل أدت
املسيحيون يلجأ قد اإلنسانية. املسرية يف به يسهم ملحوظ دور له كان الذي
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بالقول: القديم العهد االقرتاب من إىل املترسعة االنتقادات أزعجتهم الذين
وليس املعارص القارئ عند  الطبيعية االستعدادات يف تكمن املشكلة إن
Benjamin 1994:› بسهولة ذلك من اهلروب باإلمكان  وليس النص. يف
خاص، التثنية بشكل وسفر التوراة، من كثًريا بأن يعرتف املرء أن 9-28›. عىل
العسكرية القوة  استخدام  إىل تدعو عنرصية وميول خمفية  عقيدة حيتوي عىل
وظروف األديب جلنسها احرتام دون تقرأ عندما خطرية الغرباء وهي وكراهية
وكام مادة ‹الكتاب› نفسها. بعض طبيعة من تنشأ اخللقية فاملشكلة تأليفها(2).
سبعة منها، ناقشت ‹الكتاب›، يف احلروب تقاليد يف تنوع نيديتش، ثمة بيَّنت
إن .‹Benjamin 1993: 154› الذايت والتناقض التطابق عىل اشتامهلا وأبرزت
أهنا عىل واملقدمة فيها مشكوك ُخلقية نزعات بوجود الضمنية التلميحات
التحقيق يدعو إىل أمر مقدًسا، نًصا بصفته كتاب معرتف يف ساموي تفويض

.(2 ،3 (القسم أكثر بجدية
املشكلة عىل تقيض ال  إرسءيل بني ألصول التارخيية املشكلة حل لكن
وليس التأويل املحّرف هلا، ذاهتا، بحد فالرواية األدبية. الرواية طرحتها التي
إرسءيل بني تاريخ أن حني يف االستعامرية. املغامرات محاس أهلب الذي هو
واضطهاد. قمع أداة دوًما تبقى الكتابية الرواية فإن املكشوف، املايض خيص
ال الكتابية، الرواية ورد يف ما وفق آخرين، مأهولة بسكان إىل أرض فالدخول
يعقبها تفويض بل فحسب، األصليني السكان بانتهاك حقوق ترخيص يعقبها
به. االحتفال من البد الذي التحرر ذروة ويصبح ذلك، يدعو إىل عمل ساموي
معايري وفق اإلنسانية، ضد وجرائم حرب جرائم سيسمى الرواية متليه ما إن
التحقق نتائج  أن نجد وبينام والسياسية. اإلنسانية للحقوق معارصة  علامنية
ربام املرحلة، هذه يف حتى إرسءيل، ألصول بني للنص الكتايب واألثري األديب
والفلسطينيني، إفريقية جنوب وسود اهلنادرة قبل من جًدا  هبا مرحًبا  يكون

املشهد. إىل جًدا متأخرة أتت أهنا عليها سيحكم
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وفرتة الكتابية الرواية طبيعة من التحقق أن حني ويف ثانية، ناحية من
الذي هو الناجز التأليف فإن ذاهتا، بحد مضيئة فرتة األصل يف هي تأليفها
منح الكتايب  فالنص الساموي. مصدره بذلك  عاكًسا القانوين الوضع منحه
حتى حد ما، وإىل الكنيسة، يف أم الكنيس سواء يف تأسيسية، داللة له وضًعا
‹الكتاب› متتع market‘. لقد place السوق/ ’ساحة ويف املحارضات قاعة يف
سوى يضارعها ال العامل، من كثرية أجزاء يف السلطة من بدرجة يزال، وما
كل يف ‹الكتاب› منح  الساموي فاملصدر أخرى. لتقاليد املقدسة النصوص
أم هشميم> من <توره السامء من أتى  بأنه االدعاء  طريق عن سواء أجزائه،
املشاكل وهي هامة،  ُخلقية مشاكل يثري  (Dei Verbum) الرب  كالم من أنه
تبدو التي مواجهة تلك التقاليد، ويف .(2 القسم 3، (يف هنا هلا تعرّضُت التي
مع أهنا تتناقض تبدو تلك التي أو املرء اإلنسانية، قيم بواحدة من تصطدم أهنا
نفسه، الكتايب النص داخل يف التقاليد من عدد فيها بام أخرى، تقاليد من سلسة

ملحوظ. بشكل حمرف لنص تأوييل نشاط منغمًسا يف عندها املرء يكون
دراسة تشّكل الذي املسيحي، الالهوت فإن املسيحية، الفرتة معظم خالل
والثورة التنوير  عرص ومنذ  العلوم‘. ’ملكة بمكانة متتع  روحه،  ‹الكتاب›
الثقافة حميط عن بعيد شاذ بوضع  اليشء بعض  يرىض أن عليه كان العلمية
اخلطاب داخل من تواضًعا أكثر  وضع اكتساب إىل  اآلن ويطمح الغربية
القرن هذا يف احلضارة هزت التي املآيس بسبب حتديًدا املعقد.  اإلنساين
توافر جزئًيا،  أو كلًيا نفذت مجاعية بمذابح قائمة كبريتان، عامليتان  (حربان
من عدًدا أن مع إلخ) العظمى.. القوى لدى املرعبة الدمار ألسلحة  واسع
الصعيد عىل املنّمق وليس الكالم مستوى عىل مقنع بشكل  حترتم االتفاقات
تأيت الكتابية التقاليد  إن اخللقي. السلوك لقياس كعالمة وتعمل العلمي،

سابًقا. تاقشناها التي املقاييس تلك يف ضوء حمرجة بصورة مقرصة
الوسطى القرون يف  املسيحية الالهوتية الفلسفية  اجلامعة  أن ومع
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األرض‘ ’موضوع حول وموحية  غنية «دراسات قدمت  (scholastic)
اجلزء إىل تصل أن قبل معهود، نحو توقفت، عىل فقد املقدس..  الكتاب يف 
Brueggemann in March› املقدسة» األرض عن املعارصة القضايا الصعب من
للكتاب املحرجة التقاليد  مع التعامل يف املفضل النموذج إن .‹1994: vii

املسيئة التقاليد من رئيس يكون عن طريق التخلص مسيحي تقليد املقدس يف
احتوت تلك وحيثام اإلهلية) والدائرة الفصول كتاب من متاًما استبعادها (أي:
األجزاء تلك العام الطقس من ويستبعد للنفس مهذبة عنارص النصوص 
اإلنسان حقوق  بقيم  التأثري  رسيعي املتعبدين تشكك  التي الرب كلمة من
تواجها أن والكنيسة املسيحي الالهوت علم كل من وعىل الدولية. والرشعية
فيام حدة بأقل ليست والقضية هنا. االعتبار بعني وضعتها التي اخللقية القضايا
لألرض استكشاًفا احلايل العمل وإين أعد اليهودي واليهودية. الالهوت خيص
الكفافية بعض اخلطوط لرسم وحماولة املستقَصيني، من بالفعل ختلو التي القفر
عدم يعكس لكنه اإلجابات، ال يزعم بأنه يملك مجيع والعمل القفر. لألرض
عمومية، األكثر خاص بوجه للامدة، السائدة (السكوالستية) رضاه بالتقويامت

املخزي. السلوك عن جهاًرا الكالم خماطرة عىل الصمت تفضل سالمة التي
وحاولت التقليدية، التأويلية املفاهيم وراء ما إىل الدراسة هذه انتقلت وقد
يبعد نفسه تأويل من تقديم وبدًال خلقي. أديب لتحليل الكتابية الرواية إخضاع
أَورباخ إريش يستجيب لنداء فهو واخللقي، والسيايس السياق االجتامعي عن
وإنه احلرج، العلمي والديني التقليد توحيد إعادة من أجل (Erich Auerbach)
.‹Memsi1946, ET 1953› دراسته يف قوي األثر نحو عىل قام بتنفيذه عمل
عن عمل هي واالستعامر املقدس الكتاب  بني  الربط عن الدراسة وهذه
اخللقي والسلوك اإلنساين باملبدأ اهتاممه  تربز وهي التطبيقي الكتايب التأويل
التأويالت يف اخللقية املسألة  إمهال  عىل احتجاج ببساطة ليست إهنا املقبول.
كونه من ‹الكتاب›  إلنقاذ حماولة أيًضا لكنها األوربية-األمريكية، الكتابية
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الذي احلي ضمريي من أن واثق أنا واضطهاده. الشعب قمع  يف واهنة أداة
عىل وبينها املتباينة املوضوعات داخل يف جًدا معقدة قضايا يف نسيج يغوص
اجلوهرية القضايا مع التعامل حياولوا آخرين لكي سوف يشجع تقليدي، نحو
ارتكبه ما عىل اخللقية النقمة  إثارة يف  عميل يسهم  أن وآمل أطرحها. التي
لالستعامر الكتايب النموذج دعم وعىل األصلية، الشعوب  بحق املستعمرون
مرشوعي يؤسس أن األمل حيدوين السامء. من بأمر  املزعوم االستيطاين
’قيمة عىل التعليق إىل يدعو حيث الراهنة الفرضيات عن يتساءل خلطاب
طريق عن تسويغه تم الذي الدماء سفك إشكالية عىل خاص وبشكل قيمنا‘
طبقات تكشف عن إهنا تشخيصية. وظيفة ولدراستي ’جيد‘. هو بام العمل
يكون أن يطمح فحسب، إنام، تشخيصًيا ليس فاهلدف وتسميها. حتت السطح
حمددة، خاصة قيمة الكتابية النصوص لدى إن أقول: وإنني أيًضا، تعويًضا
معظمنا يأمل لثقافة األصلية األساسية القيم إىل تيسء بطرق أال توظف وجيب
املستقبيل النقاش  يتناوهلا ربام التي املرافقة اخلطوط إىل أرشت فقد تنشأ. أن 
أكثر للكتاب املقدس مصداقية اخلطوط تتطلب تلك ولسوف .(2 ،3 (القسم
دراسة عىل جيب املقدسة. النصوص وسلطة ساموًيا ووحًيا كلمة الرب بصفته
داللته ومكانته تتحقق من أن عليها بل املايض، باكتشاف ترىض أال ‹الكتاب›

املعارص: املجتمع يف
أن املّرشف من قوة غاشمة، وليس من أكثر يكونوا  ومل  فاحتني، كانوا
من متكنوا بام  متسكوا فقد اآلخرين. ضعف من مصادفة قوتك تنبع
بالعنف مصحوبة رسقة حمض إهنا عليه. سيحصلون  ما ألجل أخذه
يقتحموهنا رجال وإىل واسع، نطاق عىل متفاقًام جتعل الوضع وجريمة
غزو إن الظالم.  يعاركون الذين ألولئك مناسبة أعمى نحو عىل
الذين أولئك من أخذها األغلب عىل تعني والتي  وفتحها،  األرض
أنوفنا، بقليل من مفلطحة أكثر أنوف لدهيم أو خمتلفة، برشة يملكون
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فقط، الفكرة هلذه يشفع ما إن ملًيا. إليه تنظر عندما لطيف، غري ألمر
بعيًدا بالفكرة وإيامن الفكرة، بل العاطفي التظاهر ليس تساندها، فكرة
القرابني هلا وتقدم  أمامه تنحني وأن  بناءه،  تستطيع يشء األنانية عن

.‹Marlow, in Joseph Conrad’s Heart of Darkness›

عن الكالم  بتفصيل الصحيح وضعها ترتب  أن الكتابية الدراسات عىل
متحرض بشخص غري جديرة الرتتيبات، بموجبها تكون التي اخللقية املعايري
مقدس. نص من كجزء اخلاص  االمتياز ذات مكانته مع تنسجم ال ربام إذا
الكتابية العلوم بمقدور يعد املقدسة، مل القمع الصفحات قوى حورت وعندما
يمكن ال بامض فعلًيا  الفكرية طاقاهتا  مجيع برصف االستجارة يف تستمر أن
وال املعارص. باخلطاب بالعمل االلتزام من نفسها بذلك حمررة اسرتداده،
معارصة بقضايا اهلام االلتزام من باالستقالل (األكاديمي) االحتفاظ هلا يسوغ
ليس والسيايس االجتامعي ’العمل بأن التسليم للبعض يمكن وبينام حقيقية.
Pontifical› ال Biblical Commission 1993: 68› للمؤول‘ املبارش العمل هو
املسيحي، املؤول عىل متكًئا مثل هذا النشاط فيه يكون ال ظرف تذكر أستطيع

مسيحًيا. بصفته
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األرض عن الكتابية التقاليد (1 ،1
موجهة إىل ووحي ووصايا تعاليم ساموية اليهودي، بنظر  ‹الكتاب›، أسفار إن  (1
ذاهتا بحد <توره>› ‹التوراة/ أن ومع .‹Schürer 1979: 321› إرسءيل بني
يوظف املصطلح  فإن املقدس  الكتاب من األوىل اخلمسة األسفار من تتألف

العربية. النصوص كل ليعني أكرب بترصف
أعظم بمكانة اليهودية،  اجلاليات لدى <توره> القسم حيظى املثال،  سبيل عىل (2

للمسيحيني. جًدا املحبب <هنبييم>) (األنبياء/ من قسم بكثري
الرشيعة األطراف:  مزدوجة املعادلة اجلديد العهد  من عدة  أماكن يف 3) نجد
،27 :24 ولوقا ،17 :5 مثال (مّتى (ho nomos kai hoi prophetai) واألنبياء
(44 وحده (24: لوقا ويف .(12 :3 ورومة ،15 :13 وأعامل ،46 :1 ويوحنا

واملزامري. واألنبياء [التوراة] موسى رشيعة األطراف : ثالثية املعادلة نجد
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:32 (إرميا ليمتلكوها (7 :7 (إرميا إرسءيل ألسالف بني األرض لقد أعطيت (4
،5 :11 وعسًال (إرميا لبًنا تفيض أرًضا وكانت .(18 :3 (إرميا لريثوها أو (22
(7 :2 (إرميا إرسءيل بنو 15) وقد نجسها ،6 :20 وحزقيال ،22-23 :32

.(23 (إرميا 32: املعايص بارتكاهبم
خطبة يف طرد األميني يف البطويل يشوع عمل إىل اإلشارة متت اجلديد› ‹العهد يف (5
آباء مرحلة ويف .(8 :4 (عربانيني يف إنجازه واىل  (45 :7 (أعامل إستيفانوس 
النتصار والشفيع الباسط يديه [التوراة] موسى يف املنتحل بارنابا رأى الكنيسة،
يشوع وعد (3-2 :12) املصلوب للصليب ويسوع جتسًدا العامليق، عىل يشوع
قاد الشعب فكام ؛ يسوع نموذج أوغسطني، كان يشوع متثًال ليسوع. وفيام خيص
Dial.› حًقا  املوعودة األرض إىل املسيحيني قاد يسوع فإن كنعان، أرض  إىل
يشوع، إىل وهابيل  قايني من  اخلامسية، السكندري كرييل ل أوَّ كام .‹113
see› ليشوع مسيحًيا مغزى (Hilary) هيالري مسيحانًيا. كذلك أضاف تأويًال

.‹Simonette 1994: 14, 20, 33n. 14, 79, 89
خالف قلب يف اخلامسية، خاص وبشكل للكتاب العربي، الصحيح يقع الفهم (6
واحلركة (the United Synagogue) الكنيس  االحتاد بني  الربيطانيني اليهود
ساكس جواناثان احلاخامات،  فكبري .(the Masorti movement) املاسورية
السامء من منزلة  التوراة بأن يؤمن ال الذي املرء أن يدعي  (Jonathan Sacks)
بنتائج ناحيتها من  فتأخذ املاسورية احلركة  أما آبائه. بإيامن  صالته  كل قطع قد

الدراسات الكتابية النقدية.
االعتبار. بعني تؤخذ مل عالقة، ذات ليست التي أو املرتبكة اإلجابات 7) جمموعة
املوافقني (غري مقطع  ضمن إجابات  ثالث إىل االنتباه االنتباه متارين وتلفت
يشوع ترصف األول نقد وقد متييزية. مواقف ذلك، مع فضحت،  التي كلًيا)
األميني. من السيئة األمور من الكثري تعلموا إرسءيل  بني أن أساس عىل
نفسه الوقت  يف لكنه تقتل،  ال تقول: التوراة أن منطلق من  آخر  ورفضه
جيًدا أمًرا سيكون  أنه أعتقد القول: مضيًفا الثاين السؤال يف عليه وافق 
متاًما العرب، ونقتل  حدودنا ونوسع قبضتنا يف أعداؤنا  يقع أن نريد ألننا 



409
اهلوامش

فقد سنوات، عرش العمر من تبلغ فتاة وكانت الثالث، أما يشوع. فعل كام 
دنسون، العرب ألن جيد غري أمر أنه  أعتقد  قائلة: يشوع ترصف رفضت 
اللعنة يف ويشاركهم كذلك فسيصبح الدنسني أرايض املرء دخل وإذا
يف اخلروج سفر  لنموذج أوسع بمناقشة أقوم ‹Tamarin 1973: 187 -8›

.(2 القسم (3 :
.(2 : 3 القسم ( يف هذا املثال سأبحث  (8

تشابامن مارك عىل املحتمل التأثري (Robert Carroll) كاُرل روبرت  يعزو (9
عن قراءاته إىل البيتلز‘  فرقة  نجوم ’أحد لينون جون  قاتل  (Mark Chapman)
تستطيع (!The Catcher in the Rye) قراءة : بعض فيها كولفيلد والتأمل هولدن
أن توحي الكتب  تستطيع  ، بالقتل يقومون الكتب قّراء ، ال تقتل؟ أن الكتب

آخرين. أناس بقتل للناس
مناقشة يف  العاجلة املهمة لآلخرين أترك أن  مني  تتطلب قدرايت األكاديمية إن (01
للنصوص احلر التفسري من مستمدة أهنا املقدمة عىل الفظاعات الوحشية ُخلقية

أخرى. لديانات املقدسة

الالتينية وأمريكا االستعامر (1 ،2
(G.. Fern?ndez de Oviedo) فيدو دي فرنانديز يتعامل مل م) عام (1535 يف (1
استكشاف انه عىل  كلمبس كشوف مع تشارلز االمرباطور عند اإلنديز مؤرخ 
قديمة مملكة وهي  (Hesperides) للهيباريد اسرتجاع أهنا بل جديدة، أراض
قد اجلديدة األرايض تكن مل وقت  يف هيسبريوس اإلسباين امللك ألسطورة
النسيان إىل اإلمهال من نقلها تم بل عليها، واالستيالء غزوها تم أو  فتحت

.‹Kadir 1992: 132›
(البانتوستانات) إفريقية  جنوب عىل مناسبة أشكال  تطبيق تم سنرى، كام (2
ال والتي الفلسطينية، الوطنية السلطة  سلطة حتت  الواقعة (املناطق وفلسطني

الضفة الغربية. أرايض جمموع من (%4) سوى تشكل
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see Hurborn 1990:› مليوًنا عرش هو مخسة الرقم إن  تقول التقديرات  بعض (3
.‹Richard 1990a: 59 -60› مليوًنا عرشين حتى بل ‹91-93

باالستقالل املستعمرات طالبت األمريكية، املتحدة الواليات يف حدث 4) وكام
داخل املوجود جتاه االستعباد المبالية بقيت لكنها آخر، بلد عبودية من واحلرية

حدودها.
الذين مل إرسءيل، بني فتوحات يف الكتايب النموذج عن خطري انحراف هذا 5) يف

ديانتهم. إىل الكنعانيني حتويل قط حياولوا
انظر نسمة. مليون ومئة نسمة ماليني ثامنية بني اإلمجالية التقديرات تراوح (6
اختارا اللذين ‹Burkholder and johnson 1994: 98: 99, 124› النقاش يف
ومخسة مليوًنا وثالثني مخسة بني لألمريكيتني اإلمجايل السكان عدد يكون أن

مليوًنا. وأربعني

إفريقية وجنوب 2) االستعامر ،2
خمطوطة عىل الطالعي الفرصة إلتاحته (Alan Lester) لسرت ألن مدين لزمييل أنا (1

بشكل واسع. هنا ‹1996› التي أستخدمها االختصاصية دراسته
كان (1870 م) فقبل سنوات هذه. اهلجرة تقويم حركة يف دور للمصطلح كان  (2
القرن وأربعينيات ثالثينيات الكاب يف غادروا مستعمرة البوير الذين إىل يشار
عىل األحيان بعض  ويف (Emigrante (مهاجرون/ أهنم عادة عىل التاسع عرش
أو (uitgewekeners) الجئون أو (Verhuisers) العمل سعًيا وراء مهاجرون أهنم
(Voortrekkers) املصطلح استخدم بعضهم أن مع (Weggetrokkeners) مغادرون
ستينيات أواخر ويف إىل ناحية معينة. وصلوا الذين أولئك لوصف رواد، : بمعنى
مجيع عىل الرواد (Voortrekkers) مصطلح قالئل أفراد أطلق القرن الثامن عرش
1854 و 1836) بني عامي الكاب مستعمرة من (Trekked) البوير الذين ساروا
املعنى. ويف بذلك املصطلح فعلًيا األفريقان مجيع استخدم القرن هناية ويف م).
يف بالبطوالت زاخرة عظيمة مركزية كقصة أيًضا، عوملت احلركة الوقت ذلك
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جنوب سكان بعض عليها وأطلق األفريقان ويف تاريخ اإلفريقي التاريخ جنوب
Thompson› (The Griat Trek الكربى/ (اهلجرة الناطقني باإلنغليزية من إفريقية

.‹1985:173

حتريرهم من يكن :’مل العبيد حترير عن (Anna Steenkamp) كتبت آنا ستنكامب (3
يتعارض ما وهو املسيحيني، مع املساواة قدم عىل وضعهم بل احلد، إىل هذا قادنا
حمرتم مسيحي ألي مسموًحا يعد مل إذ والدين، يف اجلنس والتمييز اهللا قوانني مع
عىل نحافظ انسحبنا لكي ذلك أجل ومن رقبته؛ النري يف لوضع رأسه يطأطئ أن

.‹in L. Thompson 1995: 88› مبادئنا‘ نقاء
َقَسم كان ِسلَريز َقَسم أن (Leonard Thompson) طمسن ليونارد الكاتب يرى (4
جمتمع يف القبيل هذا سوابق من عدة تسجيل تم غري، حيث ليس للقيادة والء

.‹L. Thompson 1985: 162 البوير ‹63-
(هوتنُتت / مصطلح يستخدم م) 1983) لعام اإلنغليزي أوكسفورد قاموس يف (5

وضيعة. ثقافة ذي شخص Hottentot) للداللة عىل:
6.  See L. Thompson 1995: ch I, and the summary of the evidence and 

soources in Marks 1980.

خمتلفة ثقافية وخلفيات طوائف من الهوت لعلامء مقاالت من جمموعة هذه  (7
مساءلة من اإلفريقيني جنوب متكني بقصد جتمعوا (.Boesak, Tutu, et al)
World Alliance of) العاملي الكنائس حتالف الذي اختذه القرار ضوء يف الذات

هرطقة. العنرصي يف إعالنه الفصل (Churches
8.  The myth finds popular expressions in De Klerk 1975, Villet 1982, and 

others, and in James Michener’s novel The Covenant (1980).

نشاطات عن (West and Draper) وست وداربر يتحدث اإلجيابية، الناحية من (9
South African Insitute for the Study of) الكتاب جنوب إفريقية لدراسة معهد
الدراسات بني أولية عالقة أن يطور حياول الذي حديًثا، تأسس the) الذي Bible

الذي جًدا الفاعل للعمل االنتباه  لفت وقد العاديني. ‹الكتاب› وقراء الكتابية 
البالد. يف من املؤسسات القائمة كبري عدد خالل من حتقق
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وفلسطني االستعامر (3 ،2
برينباوم ناثان املعارص  معناه يف ْهَيْونِيَّة) (الصِّ مصطلح استخدم من أول كان (1

.‹Bein 1961: (1890 م) ‹33 يف عام (Nathan Birnbaum)
فيها واستمر م) 1895) لعام يف عام عيد العنرصة يومياته كتابة يف هرتسل بدأ  (2
وحرر بأكملها، واليوميات للرسائل السبعة  املجلدات ونرشت وفاته. حتى 
(Johannes Wachten 1983-85) فختن يوهانِّس  األوىل الثالثة املجلدات
إن .(Sch?fer 1990 -96 Barbara) شفر باربارا الباقية األربعة وحرر
رافائيل حررها التي اخلمسة املجلدات تلك  هي الكاملة اإلنغليزية الرتمجة
والتي املرتمجة باتاي جمموعة من هنا أقتبس إين عموًما .(Raphael Patai) باثاي
بأهنا وأحكم وشفر، فختن من كل حرره  الذي  باألصل وقارنتها  تفحصتها
rendered Herzl 1983) األخرية من األملانية النصوص أقتبس وأنا مهمة.
النسخة وإىل العادية  باألرقام اإلنغليزية الرتمجة يف املجلد إىل وأشري .(-96

الرومانية. األملانية باألرقام
3.  Invariably, the items of Herzl’s affairs I note are described fully in his 

Diaries, at the appropriate date, for example, in this case in the complete 
German edition, vol. II, 277-78.

4.  Quotes in what follows are from the The Jewish State (New York: Dover, 
1988).

احتامل املتدين  ماركوس  أهارون أبلغه م) 1896) عام أيار من اخلامس  5) يف
أنه يرحب هرتسل أجاب ملرشوعه. بولوين حسيدي ماليني ثالثة حوايل تأييد
Die ثيوقراطية « [ دولة ] خلق يتم لن سوف لكن األرثوذكس، اليهود بتأييد
Mitwirkung der Orthodoxen noch willkommen ist-aber Theokratie wird

.«(nicht gemacht’(II, 340
6.  Nationaljudentum (Leipzig and Vienna, 1897), p. 42, quoted in Laqueur 

1972: 96.

الكثري من إنجاز املقبلة الثالثة األيام «علينا يف : ييل كام هرتسل كانت كلامت  (6
األمو ما يوًما احتضن  الذي البيت أساس  حجر وضع نود اهلامة.  األمور
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Protokoll des I. Zionistenkongresses in Basel vom 29. bis 31.› اليهودية »
August 1897. Prag 1911. Selbstverlag-Druck von Richard Brandeis in

.‹Prag, P. 15
1901 /01 /29-31) بازل بتاريخ املنعقد يف اخلامس الصهيوين املؤمتر انشأ (8
كان البداية the) ومنذ Jewish National Fund) اليهودي القومي  الصندوق م)

اليهودية. الدولة حتقيق أداة الصندوق
بالد يف عمل فرص خلق عرب مرئية غري بطريقة املساكني السكان سنقوم بتهجري (9
Herzl 1983 -96: II, 117› بالدنا يف عمل  أي ممارسة  من ومنعهم العبور

.‹-118
العامل يف هيودي (2,500,000) ومليوين ألف  اخلمسمئة من (%90) 10) حوايل
جوهرية زيادة حصلت عرش. وقد التاسع القرن مطلع يف أوُربا يف يعيشون كانوا

م). 1939) حتى عام عرش اخلامس القرن منذ العامل اليهود يف سكان يف
عىل أي للداللة متايز دون التحقريي النعت توظيف يتم االستعامل اليومي، يف (11
النهائي هتلر حل من جماًال بدوره يغطي والذي اليهودية، معادة من أشكال شكل
وإشكايل. دقيق غري املصطلح إرسائيل. إن دولة سياسة اإلنسان حقوق نقد إىل
التشابه عرقية َعَكَس عينة أصناف إىل البرش عرش بتقسيم الثامن القرن قرار إن
فقد لغوية، جمموعة  أي  أعضاء  بني تشابه  أوجه  كشف تم وألنه اللغات. بني
(عرق؟) شعب حتديد األساس تم ذلك وعىل الساميَّة. اللغات فئة يف وضعوا
األملان سامي/معاٍد للسامية. أما كراهية ظهور مصطلح إىل ذلك وقاد الساميني
، اليهود (كراهية األملانية  املصطلحات عرب أفضل بصورة  نقلها فيتم اليهود

اليهود). معاداة

دانيل ’قراءة قراءهتا: هرتسل مصمًام عىل كان (1895 م) حزيران من السابع يف (12
أعرفها‘... لكنني ال عنها. يتحدث (Teweles) تفلس .(Daniel Deronda) درندا
:1920› ْهَيْونِيَّة الصِّ اختلق  من كان  إليوت  أن  (Zangwill) زانغول ويدعي 

.‹78
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13. Neujudäa: Entwurf Zum Wiederaufbau eines Selbst?ndigen jüdischen Staates 
von C.L.K.

14. Between 1853 and 1876 Graetz published his eleven-volume Geschichte der 
Juden von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart, which was translated 
into several European languages.

هوية عن أفراًدا، فقط  انفصلوا إذا مستقبًال لليهود أن رأى آنًفا املذكور ِهّس  (15
اجلديدة) (أورشليم بناء إعادة وستتم العامل. مواطني وصاروا  جمموعاهتم

فلسطني. يف وليس أوربا، يف قلب الدين، عىل وليس عىل العصبية املرتكزة
الذين املسيحيني دور حول املسيحي الالهوت داخل من جلًيا املتامثل التوتر كان (16
املتغايرة النظر املثال، وجهات سبيل عىل انظر، للمسيح. الثاين املجيء انتظروا
يوهانس صهره وعند  (Albrech Ritschl 1822 -89) ريتشل  ألربيشت عند

.(Weiss 1843 -1918) فايبس
17.  Autoemanzipation, ein Mahnruf an seine Stammesgenossen, von einem 

russischen Juden.
18.  Die Jüdische Frage in der orientalischen Frage.

فإهنم منه، وبدعوة السلطان وموافقة رعاية حتت اليهودي، الشعب عاد 19) إذا
Viscount) املستقبل. خليفته يف أو عيل حممد هبا يقوم رشيرة خطط أية سيكبحون
Palmerston to Viscount Ponsonby, 2 Augut 1840, Foreign Office 79/

.(190 [No. 134], Public Records Office

حتليل األوىل. العاملية احلرب قبل فلسطني يف عدد اليهود دقيقة عن أرقام ال تتوافر (20
نتيجة إىل وصل م) 1990) (Justin McCarthy) الوضع السكاين جستن وكارثي
ألف وأربعمئة ألًفا مخسني حوايل كان م) 1880) عام يف فلسطني سكان عدد أن
اليهود، من (%5 من (أقل (15,000) ألًفا عرش مخسة منهم (450,000) نسمة
عرشة إىل  األوىل اهلجرة موجة  بعد م) 1914) عام يف  السكان عدد ووصل
(38,000) ألًفا وثالثون ثامن منهم  نسمة   (710,000) ألف وسبعمئة آالف
املصادر عىل املرتكزة الدراسات بعض ووفق .(% 5 النسبة تزال ما اليهود ( من
(85,000) وثامنني ومخسة (80,000) ثامنني عدد اليهود بني ْهَيْونِيَّة راوح الصِّ
بينام احتفظ ثانية، هاجر قد نصفهم من يقرب ما أن املحتمل فمن ، ذلك مع ألًفا.
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see Khalidi 1988:› عثامنيني مواطنني إىل من حتوهلم الثاين بتابعيته بدًال النصف
هي م) 1914) لعام (Ingrams) إنغرامز يعطيها التي واألرقام .‹213, 231
اليهود مماثل من مسيحي وعدد ألف وستون (500,000) مسلم مخسمئة ألف
The Jewish National) اليهودي القومي الصندوق أما .‹Ingrams 1972: 1›
ابتياع الرئيس هدفه كان م) والذي عام (1907 رشعًيا يف تأسس Fund) الذي

أراض أول ابتاع فقد اليهودي، االستيطان لصالح هبا للترصف قابلة غري أراض
ابتياع صعوبة وكانت غائبني. مالك من م) 1910) عام يف العرب من مملوكة
من الصندوق متكن م) 1919) بحلول عام لدرجة أنه صعبة املالك من األرايض
Lehn 1988:› (16,366) دونم عرش ألف وثالئمئة وستة وستني ستة ابتياع
Arthur) روبني آرثر فلسطني، يف  الصندوق مكتب مدير عزز وقد  .‹30-39
أو املساعدة ببدهية جتىل الذي االقتصادي الفصل  (Ruppin, 1876 -1943

الذاتيني. العمل
عن مرشوع قانون الغرباء مدافًعا للوزراء، رئيًسا الحًقا أصبح الذي بلفور قال (21
أن البلد يف هذا احلضارة مصلحة يكون يف م): لن 1905) عام يف (Aliens Bill)
وطنيتهم درجة كانت مهام الذين األشخاص من ضخمة  مجاعة  هنالك  تكون
وال ، املواطنني من األعظم القسم ديانة عن ختتلف ديانة وال ، فئة منعزلة متثل ،

.‹quoted in Khalidi 1992: 23› املختلفة الفئات مع الزواج تتبادل
يؤثر عظيم حيدث اآلن، حدث عظيًام حدًثا إن القول عىل قادًرا أكون أن «أمتنى (22
فيه تتحول حدث إنه شخص، بأي أذى إحلاق دون جيري إنه العامل. مصري  يف
سيجنون األغلبية يشكلون الذين البلد أهل وإن خصبة أرض إىل البور ألرض
احلاكم دونالد ستورس السري والتقدم’وقال العامة التنمية خالل من مجة فوائد
بأن باركته ْهَيْونِيَّة الصِّ إن وقت الحق، فلسطني يف ولعموم للقدس، العسكري
خضم يف إلنغلرتا موالية (َأْلْسَرت) هيودية إنشاء طريق منه عن أخذت كام أعطته

.‹Memoires 1937: 364, in Quigly 1990: العريب ‹8 العداء بحر من
(Corpus Separaturm) قائمة بذاهتا منطقة القدس بصفتها مدينة ختضع ولسوف (23
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مدينة تضم وسوف  املتحدة األمم بوساطة تدار ولسوف خاص دويل لنظام
حيث هبا: املحيطة والبلدات القرى إليها مضاًفا احلالية القدس بلدية القدس
وعني  ، اجلنوب يف أقصاها حلم وبيت الرشق يف أقصاها أبوديس قرية تكون
وشعفاط الغرب يف أقصاها [؟] متسا يف باملباين املكتظة املنطقة وتضم ، كارم
Official Records of the Second Session of the General› الشامل يف أقصاها 

.‹Assembly, Resolutions, No. 181 (II), pp. 33
رسية هيودية  جمموعة القومية) العسكرية (املنظمة لئومي زفاي إرغون  كانت (24
ملتزمني إصالحيني صهاينة  قادة  من م) 1931) عام  يف تشكلت قد مسلحة
حتت الواقعة فلسطني أرايض فوق اليهود من غالبيتها تكون دولة إنشاء يف

األردن. رشق فيها االنتداب بام
وحتمل شيرتن، عصابة باسم: أكثر املعروفة يرسائيل) حريوت (لوحاماي ِهلي (25
دعت م). 1940) حزيران املنشق عن اإلرغون يف مؤسسها أفرهام شيرتن اسم
عن ودافعت  فلسطني، يف العرب السكان لكل قرسي إجالء إىل املنظمة هذه

العربية. األرايض من اليهود تبادل
جمازر ارتكاب يف شاركوا ممن  شترين عصابة  يف  سابق خمابرات ضابط وهو (26
ذلك حول املوساد جهاز يف خمابرات ضابط وشهادة شهادته وحشية. إن وأعامل

.‹Finkelstein 1995: 189 n. 16› خلصها ِفنكلشتاين
معظم لرحيل الرئييس التفسري وهي (Plan D) متثلها كام  اليهودية السياسة  إن  (27

.‹Pappé 1992: 93)› فلسطني عرب
للمؤرخ م) 1948) تاريخ عن  جملدات ستة يف يقع كتاب عنوان النكبة (28

م). 1956-60) العرصية املكتبة وصيدا: بريوت العارف، عارف الفلسطيني
Khalidi ed. 1992:› املدنيني من معظمهم فلسطيني (13000) حوايل قتل  (29
الطوق دول وترضرت عائالت، وتشتت ‹Appendix III, pp. 581 -82

.‹Hadawi 1988: 183› املالية للتكاليف تقديًرا هدوي ويقدم وهكذا.

’الجئون‘ أهنم عىل املرحلني الفلسطينيني إىل (242) رقم جملس األمن 30) يشري قرار



417
اهلوامش

الالجئني، حول املتحدة األمم وميثاق الدويل فالعرف غري كاف ’الجئ‘ وتعبري
جيعل الذي والسبب أجنبي، بلد يف لإلقامة يسعى الذي بالشخص  حيددانه 
االضطهاد.. من اخلوف به، اخلاص موطنه يف اإلقامة راغب يف غري الشخص
يف العيش فقط الفلسطينيني يريدون فإن الالجئني ذلك، إلخ. وعىل النقيض من
وطنهم.‘ عن ’املهّجرون مصطلح عليهم يطلق أن وجيب هبم، اخلاص موطنهم
جامعة السياسية يف كويغيل، أستاذ القانون والعلوم جلون الفكرة هبذه مدين إين

أوهايو. والية
وثامنني الجىء، ألف وسبعمئة سبعني بني يراوح رقًام  لغد أبو جانيت تضع (31
Janet Abu Lughod 1987:› الجىء (770000-780000) ألف وسبعمئة
نطاق يف  تقع أهنا ويبني شامل، نحو تقديراته عىل فيضع زريق  إليا أما .‹161
Elia Zureik› (700-800000) ألف وثامنيمئة  ألف سبعمئة بني يراوح 
املفوض عن م) 1994) يف عام وطبًقا لتقرير صادر .‹1994: table 3, p. 11
سبعني إىل  وصل العدد  أن  فيه جاء املتحدة لألمم التابعة الغوث لوكالة العام
يشكل وهو الغربية يف الضفة الجئ (504,070) ألف ومخسمئة آالف وأربعة
نسبته ما أي: غزة، قطاع يف الجئ السكان و(643000) من (%42) نسبته ما
اآلن يوجد أنه م) 1995) لعام األنروا تقرير وقدر السكان. من إمجايل (%75.7)

والشتات. واألردن ولبنان سورية خميامت يف مرحًال فلسطينًيا (4645248)
تلتمس يف سويرسا وثيقة نرش تم م) 1987) عام أيلول ويف عهد قريب حتى (32
طربيا. يف منطقة سويرسية غابة لتشجري ماليني فرنك سويرسي (6) مبلغ طلب
التربع يف إسهامهم أن مؤكًدا سلًفا، املتربعني اليهودي ويشكر الصندوق القومي
القرى احلراج تلك تغطي  ما وغالًبا  خرضاء. إىل أرض الصحراء حيول سوف

.‹Aldeeb 1992: املدمرة ‹8 الفلسطينية
قائمة م) 1990) عام يف الصادرة يف دراسته (Benny Morris) موِرس بني 33) ضمن
بالقرى مصنفة قوائم  بتجميع شاحاك  إرسائيل قام كام املحتلة. والقرى باملدن
القرى عن اإلرسائيلية احلكومة قدمتها  قائمة آخر  ولعل م). 1975) املدمرة
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أصدرهتا الربيطاين اإلنتداب سلطات كانت  التي  اخلريطة يف جاءت املدمرة،
فيها القرى ظهرت م) حيث عام (1950 يف بالعربية نرشها إرسائيل وأعادت
بذلت التي اجلهود إن مدمرة. بالعربية: وتعني (harus) بكلمة ممهورة املدمرة 
from› (472) و (290) بني خرجت بتقدير يراوح املدمرة عدد القرى لتحديد

.‹the Israeli topographical maps

(14) باستثناء املواقع، كل بزيارة اخلالدي أرسلهم الذين الباحثون قام  (34
التفاصيل كل وسجلوا الضوئية الصور والتقطوا التقارير ووضعوا موقًعا،
مواقع بعض صور وتضم .‹Khalidi ed. 1992: xix› والبقايا األنقاض حول
سبيل عىل لالستجامم، مواقع  أو متنزهات أرضها عىل شيدت حدائق القرية
املقامات بقايا وكذلك ‹p. xxxix› ومقربة سلمة وزيرين املثال، مواقع الطنطورة

.‹pp. xliii-xliv› واملقابر والكنائس واملساجد واملزارات
دورة إىل كارم عني أرثوذكسية يف كنيسة حتويل تم .‹Geraisy 1994: 49› انظر (35
وعني قيسارية  يف وآخرين ، للفنون  معرض إىل صفد يف ومسجد عامة، مياه
القدس يف بالزا وفندق أبيب تل يف هيلتون مطعم وبار. وشيد فندق إىل حود
مقابر عىل االستقالل، حديقة اسم عليهام أطلق الذين  املجاورين، واملنتزهني
بشكل هي املسيحية برعم قرية قضية إن  .‹U. Davis 1987: 24› إسالمية 
وقدمت م) 1948) عام يف قريتهم السكان غادر حيث  صارخ.  مثال  خاص
حيدث. مل وهذا أسبوعني، غضون يف إليها سيعودون بأهنم خطية هلم ضامنات
اإلرسائيلية املحكمة خالل قرار من القرية وجهاء أبلغ م) 1950) عام هناية ويف
قائد أن إال يف بيوهتم، السكن يعاودوا وأن قريتهم العودة إىل بإمكاهنم أن العليا
سكاهنا رجوع عدم يضمن ولكي العليا. املحكمة بحكم رفض االلتزام اجليش
ويف القرية. بتدمري م)  1953) أيلول 16 يف غوريون بن أمر  ، إليها القرويني
محاية ظل ويف كاهاناا مائري احلاخام اتباع قام عام (1987 م) ويف وقت الحق،
عىل املنحوتة املسيحية للديانة األخرى والرموز الصلبان بمسح البوليس،
الكاهن قرب شاهد وتدنيس بتلويث أيلول يف وقاموا  املدمرة.  البيوت حجارة
إىل ياسني دير بقايا وحتولت  شهور. ثامنية  قبل املدمرة الكنيسة يف املدفون
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لإلرسائيليني. العقلية لألمراض مستشفى
عام حزيران  16) يف اإلرسائيلية االنتقالية احلكومة من عضًوا (13) وافق (36
البيانات عىل وكان البتة، القرار ينرش ومل الالجئني. عودة  منع عىل م)  1948
متعاقب بشكل  كتابة إلعادة ختضع أن وشاريت غوريون بن عن  الصادرة

.‹Morris 1995: 56› املعايري السياسية الدولية املقبولة مع لتتكيف
احلروب ملبادئ انتهاًكا امليدانية العمليات خالل اإلرسائييل السلوك يعد (37
وزير الوزراء خاصة رابني رئيس عنها املسؤولني إىل توجه أن وقوانينها ويمكن
ضد وجرائم حرب جرائم ارتكاب هتمة إهيود  األركان  هيئة  ورئيس الدفاع
جنوب قرى عىل تدمري تقوم كانت سياستها بأن اعرتاف إرسائيل ومع اإلنسانية.
الرئيس عن يصدر فلم الالجئني، من اآلالف مئات  خلق يف والتسبب لبنان 

للعملية. إدانة أية حديًثا املننتخب كلنتن
(Lord Jakobovits) جاكوبيتز لورد السابق الربيطانيني احلاخاميني كبري كتب (38
من احلاخامات واحد «وأنا العملية السلمية: يف دوره تأييده عىل رابني داللًة إىل
أنه ارتأيت السلمية، جهودكم واسع بشكل يؤيدون الذين القالئل األرثوذكس
بني العداوة التخفيف من مرارة يف بعض املساعدة أقدم أن يكون بمقدوري ربام
املختلفة» الدينية والفصائل املستوطنني الرئيسيتني: املعارضتني املجموعتني

.‹Jewish Chronicle, 18 August 1995, p. 17›
لندن يف عقد  مؤمتر خالل األمر هبذا ُأعلمُت أنني للسخرية املثرية األمور 39) من

هرتسل: دولة اليهود. عىل صدور كتاب عام مئة مرور بمناسبة
Szymon) سريافنيوفيتس كان زيمون نيسان (15) يف غزو إرسائيل فرتة خالل  (40
األوىل املحكمة عاًما يمثل أمام (85) العمر من الجئ يبلغ وهو (Serafinowicz

خالل هيود  ثالثة قتل إليه املوجه التهمة وكانت احلرب، جرائم يف تنظر التي 
بقاع الدنيا، خمتلف شاهًدا من إحضار ستة عرش وتم (42-1941 م). عام شتاء
الواليات ومن الكاب مدينة ومن البيضاء روسيا ومن سيبرييا ومن إرسائيل من
هلذا الربيطاين لليهودي  النواب ملجلس التنفيذي  الرئيس صفق وقد املتحدة:
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طويًال زمًنا أن مع ، جمراها العدالة لتأخذ القائل الرئيس باملبدأ اعرتاًفا العمل
القضية. عىل انقىض

الشهيد‘ ’نصب يظهر (Baruch Rubenstein) غولدشتاين باروخ دفن مكان يف (41
وهي أربع، كريات يف ذكرى كاهانا لتخليد منتزه عىل املقامة احلديقة مطًال عىل
وحمطة الرضيح  إىل ’احلجاج‘ للقادمني  الصالة بخدمات كامل بشكل مزودة
الشاهد بتقبيل مؤيدوه ويقوم يف ذكراه. الشموع إلشعال مناسب الكتب وجهاز
ابن غولدشتاين Dov) إىل Lior) ليور دوف احلاخام وحتدث ويصلون فوق القرب.
كان لقد والدك. خطى : اتبع يأكوف يائري » بالقول : عاًما] 13] بمناسبة بلوغه

عظيم» بطل وهو حق عىل
.‹Jerusalem Report: 12 December 1996, p.10› 

42. See Kook 1979: 390-92 for a note on his many writings, many of which 
were published only after his death in 1935.

بعد لندن  يف مهرجان يف وقال بلفور، وعد إصدار بعد روتشيلد إىل كتب لقد (43
أهنئهم لتمتعهم بامتياز لكي بل للربيطانيني أقدم الشكر لكي أتيت ما اإلعالن:
Yaron 1991: 318 n.› إرسائيل لشعب ُقّدم الذي الوعد هذا مصدر من كانوا

.‹12
عليا كمدرسة م)  1921) عام  هرب>) <مركز احلاخام (مركز بتأسيس 44) قام
برنامج وتقدم اليهودي، الشعب كل خلدمة القدس (يف التلمود لتدريس
والتاريخ الكتابية والدراسات احلالكا دراسة تشمل سنوات ست يستمر دراسة
واألسلوب والعلوم اليهودية والفلسفة إرسائيل أرض ودراسات  اليهودي 

.‹Yaron 1991: 177 األديب ‹79-
رئيس ’مائدة تسمى مستديرة ملائدة اجتامًعا  بانتظام يعقد  غوريون بن كان  (45
الحًقا أصبح الذي ، شازار سلامن  تضم وكانت ‹الكتاب›‘ لدراسة الوزراء
[ اليهودي والشعب ([‹الكتاب› له عنواهنا ويف حمارضة لدولة إرسائيل. رئيًسا
1964 (2 متوز عام بتاريخ هنالل يف ألقاها (The Bible and the Jewish People

فبينام العودة. وعد تتناول التي تلك خاصة توراتية كثرية، نصوًصا استخدم م)
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يتناول مل إال أنه للعدالة ورعايتهم العربانيني إىل األنبياء خفي كان يشري بطرف
أنه التوارث. كام حق فيها بام الطبيعية حقوقهم من حترم الكنعانيني التي األحكام
العرقية و العنرصية تعكس التي التقاليد وال يشوع أسطورة عن احلديث يتناول مل
السكان األصليني للفلسطينيني اإلشارة وإن العسكرية. وامليول األميني وكراهية
كله إىل العامل نظر بينام يشري واالستقامة، األمانة تعوزه الذي الذكر الوحيد كان
حتى يعقدوا مل العرب جرياننا إن فيها :« الذي جاء والتقدير، إرسائيل باالحرتام
« تدمرينا يف رغبتهم  عن يعلنون زعامءهم وإن ، وجودنا يضمن سالًما اآلن

.‹See also Moshe Dayan’s Living with the Bible 1987› ‹294 :1972›
الليكود/ وقائمة  ، مقعًدا  (43) عىل العمل حصل  م) 1996) انتخابات يف (46
(5) الليكود داخل  من غيرش إىل انضم حيث مقعًدا (32) ، تسوميت غيرش/
مقاعد و(9) مقاعد (10) عىل  شاس وحصلت تسوميت. إىل و(4) أعضاء
باعليا إلرسائيل مقاعد و(7) ملرييتز مقاعد و(9) القومي الديني  للحزب
من لكل مقاعد و(4) واملساواة  للسالم الديمقراطية للجبهة مقاعد   (5) و 
ومقعدان املوحدة العربية والقائمة الثالث  والطريق  املوحدة اليهودية التوراة
فقد االنتخابات يف شاركت األخرى التي التسعة القوائم أحزاب أما ملوليديت.
احلصول دون القومي املستوى عىل الناخبني أصوات  من (%3) عىل حصلت
شكل فاعلة، برملانية أغلبية عىل احلصول  أجل من سعيه ويف  مقاعد. أي عىل
’حزب باعليا وإرسائيل القومية  الدينية واألحزاب شاس من حكومة نتنياهو
وكذلك العمل) منشق عن (فصيل الثالث والطريق املشكل حديًثا‘ املهاجرين
وجمموع قائمته يف ومها فصيالن تسوميت املتطرف القومي واحلزب غيرش من
حزب أعضاء هي  مؤيدة أصوات (4) إىل  إضافة مقعًدا، (62) شّكل هؤالء
يف املوحد متثيلها زادت الثالثة الدينية األحزاب إن املوحدة. اليهودية التوراة
’حتالف مرييتيز العمل من  املعارضة وتشكلت (23) إىل (16) من الكنيست
وكتلة املدنية‘ احلقوق وحركة  وراتز،  وشينوي  مابام  من  املكون الوسط يسار
’راكاح‘ الشيوعي احلزب حتالف هو و واملساواة للسالم  الديمقراطية  اجلبهة
جسم كلها ، العربية والقائمة إرسائيل وجمموعات عرب اآلخرون واليساريون
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للجبهة (4) عضًوا (11) إىل اجلديد إرسائيل عرب متثيل ووصل املعارضة.
وأربعة هيودي، الكنيست يف أعضائها وخامس واملساواة للسالم الديمقراطية
See Peretz› مريتز من العمل وواحد من املوحدة وعضوان القائمة العربية من

.‹and Daron 1996
تظهر األحزاب إن .‹Lustick 1988 and Sprinzak 1991› انظر: 47) للمزيد

اإلرسائييل. اليميني لسياسة اجلناح املضطرب العامل برسعة يف وختتفي
يتوقف اليهودي الشعب انتعاش أن املتطرفة، األرثوذكسية احلريديم مجاعة تدعي (48
أراض عىل أفضلية التوراة ملجتمع عىل أن التوراة، وترص حفظ عىل يشء فوق كل
موقًفا وتتبنى باحلامية. جديرة األرض أن  ضامن عىل اهتاممها وينصب حمددة.
من مياشرييم يعتقدون اليهود األرثوذكس وال يزال للدولة. معاد أو مبال غري
املتطرفة األرثوذكسية املجموعة وترفض الشيطان. عمل من هي إرسائيل أن
انتظار اليهود  عىل  ألن إثًام بقاءها وتعد الدولة ترفض وجود كارتا) (نطوراي
إرسائيل، بدل فلسطينية دولة يريدون وهم  أرضهم. يستعيدوا أن قبل املسيح
رئيس هريش، احلاخام ويرص فلسطينيني‘. ’هيود أنفسهم  أعضاؤها ويعد
منطقة بروكلن، من حسديم، ستامر ومجاعة إرسائيل. عىل القضاء عىل اجلامعة،
معادية مظاهرات ينظمون وهم للصهيونية.  كبري  بشكل  معادية األخرى هي
احلاخام الراحل، رئيسهم خيص وفيام اإلرسائيلية. القنصلية أمام للصهيونية
مل هيودية دولة قبول عىل املجموعة يفضل اختفاء أنه عىل يرص فهو تاتلباوم، يوئيل

.‹Geofrey Paul, Jewish Chronicle, 8 July 1994: p. يأت هبا املسيح ‹22

االستعامرية اخلرافات تلفيق (4 ،2
(1844 م) عام يف فبعد احتالهلا النموذجني. بني هذين مرحلة اجلزائر 1) تعكس
املستوطنني ألن األرايض، الرببر لتملك التقليدية  السندات األوربيون رفض
بربرية عمل قوة  عىل واحلصول  أراضيهم اكتساب عىل أساًسا العزم عقدوا
جعلهم قانوين وضع للمسلمني وصار .‹Pickles رخيصة ‹23 :1963 مسلمة
غالبية فأصبحت الوقت. بمرور العملية  تلك  وانتهت للمستعمر، خاضعني
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.‹Gordon 1966: 51 -52› األوربيني املستوطنني أيدي يف اخلصبة األرايض

املحليني. املواطنني عىل يتفوقون املستوطنني ألن األرايض عىل االستيالء وتّم
كام املوقف اجلزائر، يف مولود فرنيس وهو  (Jules Roy) روي جول وّيلخص 
إىل عرق إن العرب ينتمون وتكراًرا، مراًرا يل قيل ألنه أعرفه واحد رآه: ويشء
احلضارة ونقدم هلم عرقي. وعلينا أن نستصلح أراضيهم من خمتلف، عرق أدنى

.‹Roy 1961: 17›
وخالية وفسيحة فارغة الشاملية أمريكا كانت بينام بالسكان ’مليئة‘ إنغلرتا كانت (2
والوحوش». الثعالب تفعل األعشاب كام فوق يدوسون القالئل سكاهنا وكان
أمريكا فتح يف املعهودة االستعامرية املواقف عن أمثلة عدة ِفنكلشتاين يقدم
املالئم السكن غري إن التايل: عىل النحو للعنارص املعامل املتكررة تشري الشاملية.
أجل من ترصخ  كانت والتي الضارية‘  ’الوحوش قبل  من الواسعة لألرايض
بأن السكان من كبري عدد لدعم اهللا من عند و’املقّدر بالعمل، مستواها حتسني

احلقة‘. والديانة واحلضارة للعلوم حارضة يكونوا
See› (هتلر) قليلة‘ بكثافة ’مسكونة قفًرا.. إلخ و صحراء الرشقية أوربا كانت (3

.‹Finkelsten 1995: 92 -94 and his sources on pp. 197 -98
وشمعون برييز هم من مائري غولدا الوزراء ورئيسة اشكول الوزراء رئيس إن (4

الرأي. هذا أصحاب
قد تم اإلنسان أصل واملؤرخون وعلامء الكتابيون واملختصون وايتالم َبنيَّ وكام (5
موضوع البحث جيد له مكانة يف لن الفلسطيني التاريخ أن طويلة منذ مدة التأكد

.‹Whitelam 1996: passim› الغريب األكاديمي
املجاورة. الرملة سكان بطرد مشابه أمر صدر (6

قمنا أو طوًعا  هربوا قد العرب كان ما إذا  جيادلوا أن اإلرسائيليون ’حيب (7
بعد دوًما يعودون ندعهم بإمكاننا أن كان اهلام. اخلالف هو هذا بطردهم. وكأن
اإلرسائييل يف املجتمع األصلية هم اخلطيئة م) 1948) الجئي عام إن احلرب‘.

.‹Haaretz, 5 December 1993›
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اليهودي/ (النازي مصطلح أدخل (Yeshayahu Leibowitz) اليبوفيتز يشاياهو (8
بعض يف وأطلق لبنان،  عىل االرسائييل اهلجوم عىل احتجاًجا (Judeo-Nazis

التوتر إىل  إشارة (Asken-Nazis اليهودي/ (األشكنازي مصطلح الدوائر
تل يف قاٍض أصدر أن وبعد بأنه نازي جديد. موليديت حزب ووصف االثني.
، عربًيا عام لقتله فتًى كحق بالسجن ستة شهور هيودي مواطن عىل حكًام أبيب
العربية، اجلامعة الفايش يف بالتاريخ خبري وهو ستريهنل، الربوفسور زيف كتب
به قامت الذي اليوم  ذلك  يف ليس األملانية الديمقراطية هناية «جاءت قائًال:
بالسجن نازي عىل حكم عندما بل يساري متظاهر أول بقتل النازية امليليشيا
سنوات» ثالث بالسجن شيوعي فيه عىل الذي حكم  نفسه باجلرم  أشهر ثالثة
Banai, Struzman, Farago’, Hadashot, 2 June 1986, quoted in Segev‘›

.‹1993: 410
حول خلقًيا قلًقا يعاين كان إن وأسأله عن تّرصفه إرسائيلًيا أسأل جندًيا عندما (9

واجبي‘. بأداء أقوم فقط ’أنا التالية: اإلجابة دائم، أتلقى، بشكل نشاطاته
سبعة حوايل العامل يف اليهود سكان عدد بلغ الثانية العاملية نشوب احلرب عند (10
يقيمون كانوا ماليني ثامنية بينهم من هيودي، (17,000,000) مليون  عرش 
أوربا يف اليهود  سكان وكان األمريكيتني. يف ماليني ومخسة الرشقية أوربا  يف
آخر مكان أي العدد يف زيادة عن املسؤول هو وتزايدهم تزايًدا، األكثر الرشقية

.‹Halpern 1969: 6 -7›
مثيل هلا يسبق مل فريدة أو فيام إذا كانت املحرقة (Fackenheim) فاكنهايم يبحث (11

.‹Fackenheim 1987: 400› مًعا األمران إهنا القول إىل وخيلص فقط،
اليهودية البطولة رائع عىل جميد مثال أهنا عىل تقدم لكي مسعدة خرافة تلفيق تّم (12
(Nachman Ben-Yehuda) هيوذا  بن  نحامن وكان التحدي. روح تعزز التي
خالل من وتدعم تلّفق  وكيف  عمًدا، خترتع اخلرافية القصة أن كيف  بني قد
املركزية للبطولة كرمز بناؤها وتّم اليشوف. يف البارزة  واملنظامت املرشوعات
منذ األمة بناء فرتة أثناء  يف اجلديدة العلامنية ْهَيْونِيَّة الصِّ الثقافة يف القومية 
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Nachman Ben-Yehuda› م)  1948) عام بعد الدولة قيام  وحتى العرشينيات
.‹1995: 307-309

السياسية الرصحية: األهداف خلدمة [املذبحة] مأساة وظفت ذلك، من أكثر 13) بل
Beit-Hallahmi 1987: ix-x; Phillip Lopate and Avishai Margalit, in Ellis›

.‹1990: 196 n2; 34
عام يف  والبابليون م) ق  721) عام  قًرسا العربانيني بإبعاد قاموا اآلشوريون  (14
م) ق 345-343) عام يف  (Artaxerxes Ochus) وأتراكسس م) ق  576)
سجناء من مئات بنقل الرومان  وقام م).  ق 83-69) األعوام  يف وتيغرانس
Schürer› ووقع 1986: 3 -6› م) ق 36) عام القدس يف بومبي فتح بعد احلرب
بار ومترد م) ق 66-70) األعوام اليهودي يف التمرد  هزيمة بعد أيًضا اإلبعاد 

م). ق 135) عام كوكبا يف

،3  :21 احلكمة (انظر النصوص من عدد يف  املقدسة‘ ’األرض مصطلح يرد  (15
املصطلحات: وترد  .(266-67 :3 العّرافة ونبوءة ،7 :1 الثاين واملكابيني
واألرض (6 ،2 :13 وهتاليل و5؛ ،4 :14 (طوبيت يف األرض اجليدة/ اجلميلة
أرستاس 107). (رسالة واجلميلة .En). واخلرية 89: 40 1) يف واملجيدة املرسة
.(27 و22: ،3 و31: ،22 :12 وهتاليل 8؛ :46 (سرياخ امليعاد  أرض إهنا
إخفاًقا األكري هي القديمة: الكتابية  القيم  من أخرى  انعكاسات املرء ويلحظ 
يتم لن املتطهّرين وأن ، االحتالل مع تنسجم  ال التي هيوه متطلبات حلظ يف
السكان آثام نتيجة كان األصيل إرسءيل بني انتصار ، وأن األرض اجتثائهم من

الكنعانيني.

بولغ ومفهوم األرض والسياسة والدين والتاريخ الالهوت بني االلتقاء ’نقاط (16
وجود وعقلنت مثايل نحو عىل هبا والعمل جماًزا عنها وُعرب شأهنا من التقليل يف
الكتابية تداول فكرة األرض جرى التوسعية احلسمونيني حقبة ويف حوهلا. جدل
الباكرة، احلاخامية فرتة يف الشتات مجاعات نمو ومع  جيوبولوتيكي. بمفهوم
موقعها عن وبإزاحتها اليهودية. الرشيعة تطوير يف مكانية قياس عالمة أصبحت
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صيغة من بعدئٍذ حتولت الشتات، تاريخ مسار يف اليهودي الفكر يف املركزي
التاسع القرن يف السياسية ْهَيْونِيَّة الصِّ وأعادت للخالص. دنيوي رمز إىل مثالية
والعودة إىل طبيعي، نحو عىل وسياسية ثقافية إىل شاخصات املفهوم ترمجة عرش
مع الدينية داللتها  تقرير يف املتجددة اجلهود أثارت السيادة ذات  األمة مفهوم

.‹Halpern-Amaru 1994: 1 -2› بعد‘ تنته ومل الكتايب املفهوم
خاصة العهود، مجيع يف الشعراء طروحات أيًضا يعكس السباقي، فالشعر   (17
الرومي الشاعر إيامنويل عند احلب قصائد مثل واحلب الغزل تتناول التي تلك

’إمرباطور الشعراء‘. م) 1261-1332)

’ترحيل سياسة أيًضا املتحدة الواليات حكومة تبنت عرش  التاسع القرن ويف  (18
جتمعات يف ووضعتهم أراضيهم من اهلناِدرة من اآلالف فرحلت مئات السكان‘
مما يعكسه تسويغ أبعد أي العمل ذلك مثل يتطلب ومل حمميات شكل سكانية عىل
القيام عىل اللوم أشكال من شكل أي إن بل اهلنود. عىل للبيض الواضح التفوق
The Manifest /اجلّيل (القدر العملية تسمية طريق عن استبعاده تم العمل هبذا
See Dee Brown’s Bury me Heart at Wounded Knee (1988) and› (Destiny

.‹’in particular p. 31 for an insight into‘Manifest Destiny

اليهود أوساط يف السامية معاداة خماوف اإلرسائيلية احلكومة عمالء نرش (19
شيمتوب كنيس املثال،  سبيل عىل والكنس املعابد نسف طريق  عن العراقيني 
اليهود يمتلكها التي املنشآت ونسف 1951 م) عام الثاين (14 كانون يف مسعودة
بله عليها اليهود، يرتدد أخرى وأماكن م) 1951) عام وحزيران آيار شهري يف
كسب من أجل م) 1951) عام آذار بغداد يف مركز املعلومات األمريكي نسف
نفذت والتدمري النسف محلة إن املتحدة. الواليات يف ْهَيْونِيَّة الصِّ القضية دعم
اجلامعي اخلروج  تضمن  لكي  أمدها  وطال غوريون وبن  ألون  ييغال  بمعرفة
جديدة كانت قنبلة فيه املخاوف، ختمد وقت يف كل إرسائيل: العراق إىل ليهود
أكثر مظلمة  ستبدو العراق يف البقاء إمكانية وأن باألمان الشعور بتبديد كفيلة

.‹Shiblak 1986: 124›
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متخطية املسيحية الوحدة  باجتاه احلركة بدأت  عندما النووي، العرص «’يف (20
من خالل العقيدة إىل هيود العامل جّر تم العامل، جتتاح التي القومية السلطة حدود
للفلسفة الفكري التلقني  خالل ومن القديمة املظلمة الرشقية األوربية الفيتو
والفصل العزل ثقافة مرة ذات سادت حيث االنكفائية، السياسية  ْهَيْونِيَّة الصِّ

.‹Menuhin 1969: xiv› الذايت»
وجود مع حتى اليهودية. الدولة  بقاء يف ينذر بالرش وحده  السكاين العامل إن (21
من لـ(159300) القادمني من أكثر املغادرين بكون أي سلبي هجرة توازن
1967-92) األعوام بني الفرتة غزة يف (113200) من قطاع الضفة الغربية و
حني يف و(%5.3) (%4.2) التوايل عىل املنطقتني يف السكاين النمو وبلغ معدل م)
القدس يف و(155500) الغربية الضفة يف مليون (1.05) السكان عدد  بلغ
عىل السكانية إن الزيادة م). 1992) عام يف غزة قطاع يف و(716800) الرشقية
أرض عىل اليهودية املوجودة األغلبية يف حتّول إىل بعد حني ستؤدي النحو ذلك
القومي الديني االئتالف بني التوتر فإن  ذلك،  عىل عالوة اإلنتداب. فلسطني
شبيهة بالغرب ديموقراطية دولة قيام الذين ينارصون وأولئك بالتطرف املغايل
إرسائيل آمنة تكون لن األهلية، وخارًجا، احلرب حد إىل ولربام أن يزداد، حيتمل
املمتلكات بعض وإعادة العرب، جرياهنا معتدلة مع عالقات بإنشاء تقم مل أبدُا ما

الفلسطينيني. إىل االستعامر هنبها التي

وتارخيية أدبية معضالت الكتايب: تأويل الربهان إعادة (1 ،3
إرسءيل : بعًضا بعضها من ثالث إرسءيالت (Philip Davies) ِدِفيس ِفِلب 1) يمّيز
وإرسءيل للشعب) احلقيقية األصول ) التارخيية وإرسءيل ’أدبية‘ الكتابّية
Davies› األخريتني) دمج  طريق عن  املختصون الباحثون ركّبها ) القديمة

.‹1995: 11
القرن من  األول النصف قبل <متكلدو> املسمى  العلمي املصطلح  يظهر ال   (2

.‹See Ahlstr?m 1993: 30› امليالد قبل التاسع
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موضع لتحديد أدرجتا قد وحاران الكلدانيني أن أور (Garbini) غاربيني يرى (3
نبونيد/ البابيل احلاكم زمن يف  سورية ويف الرافدين بالد يف [التوراة]  إبراهيم
وممارسة شني القمر إله لعبادة املقدسة األماكن أكثر وضمت املدينتان نبونعيد.
وعىل هبا.  مولًعا وكان نبونيد أحبها التي الطقوس وهي فيها، العبادة طقوس
بينها فيام رابًطا تضع أن بابل  يف السبي  يف  وهي قادرة اليهودية كانت ذلك،
عن اإلعالن هلم أتاح  ما وهو بخدمته، يقومون  الذين وامللك مسبية كجامعة
لقد كان الوعد .‹Garbini 1988: 77 -78› نبونيد بلد أبناء أهنم عىل أنفسهم
القديم. األدنى الرشق امللك يف عىل مقتًرصا امتياًزا (51 (التكوين كثرية بساللة
عكسها للملكية التي املعادية مع املشاعر منسجم نص التكوين أن غاربيني يرى
يف البابلية اليهودية نتاج وهي (10-9 :34 حزقيال و(سفر (3 :55 إشعيا (سفر

م). (500 ق عام حوايل إىل يرجع أنه عىل التكوين لنص والتي تؤرخ السبي،
اخلمسة، لألسفار ومستقلة متوزاية وجود مصادر يرفض املثال، عىل سبيل بلوم، (4
ما تأليف وحدا يعودان السبي بعد ما مصدرين من تأليف نتاج أهنم ويقرتح
كانت الكهنوتية. إن اخلامسية املدرسة وكتابات التثنوي النمط ذو الكهنويت قبل
يف جمموعتان مثلتهام اللذان  والكهنويت التثنوي مها خمتلفني اجتاهني بني تسوية
املمكن غري والذي من معقد دمج ’الشكل النهائي‘ فهو أما الثاين. اهليكل جالية
Blum 1990: 5, 102 -104; see López 1994:› واحد نتاج معنى يكون أن

‹50
(21-22 :4 (يشوع اليابسة عىل النص املتعلق بعبور األردن إن القول يكفي 5) ال
كاِف بجواب ليس اإليامين التوكيد إن اإليامن‘. عىل استداللية ’معلومة هو

.‹see Hemelsoet 1995› أثرية أو أدبية ملعضلة
منح الذي هو الرب  وأن  إرسءيل. بني استعادة يف أساس عامل االرض إن  (6
20؛ : ؛ 16 17 : 15 18 ؛ : 3 39 ؛ ،36 : 1) أقسام السفر كل يف األرض يرد
4، وغريها) : 34 ؛ 8 : 28 ؛ 2 : 27 ؛ 9 : 26 ؛ 8 : 19 ؛ 9 : 18 14 ؛ : 17
؛ 20: 3 : 13) منح األرض وهيوه .‹see further Plöger 1967: 134 -126›
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واألمم (19: ،(6 :17) و18)، والشعوب ،5 :16) املدن والبوبات أو ،(16
،(15 :12) والربكات ،(9 :12) واملرياث والبقية ،(14  :20) الغنائم ،(1
حتصيل عىل والقدرة ،(53 :28) والبنات واألبناء ،(21 :12) والغن والبقر

.‹see Miller 1969: 453› (18 الثروة (8:
فاألحرف بإله واحد. اإليامن عىل تنصب التثنية الهوت يف املركزية القضية إن (7
أيًضا الحظ يف السفر، مرة (561) من أقل ليس ترد تكون اسم اهللا األربعة التي

.(39 :32 ،9 :7 ،4 :6 ،39 ،35 (خاصة 4: التوحيدية الواردة العبارات
ويطلق الربونزي، العرص يف  فلسطني منطقة عىل تارخيًيا كنعان مصطلح يطلق (8
قرون الحقة بعد جذرًيا سكاهنا. ويتحول املصطلحان ، عىل : كنعانيون االسم
فلسطني سكان الكنعانيني أهنم يشكلون ينظر إىل صار حيث الكتايب يف التقليد
اسم أن طمسن ويرى متامسكة. يكونون وحدة إثنية وأهنم إرسءيل، بني قبل ما
أيًضا ربام تشري السابق، عرش الثالث القرن يف مرنيتاح نقش عليه إرسائيل دل
األول العرص الربونزي إىل ينقسم الربونزي فالعرص املنطقة. تلك احلقبة عىل يف
م) ق 2000-1800) األول الوسيط الربونزي والعرص م) ق 3200-2000)
الوسيط والعرص م) ق 1800-1650) الثاين) الوسيط الربونزي  والعرص
ق 1550-1400) األخري الربونزي قبل والعرص م) ق 1550-1650) الثالث

م). ق 1400-1200) األخري الربونزي م) والعرص
يشوع وضعت الشامل املقدسة يف التي أحدثت األماكن التقاليد أن فاينفلد يرى (9
Weinfeld› اجلنوبية مملكة هيوذا يف  يشوع ذكر يغيب بينام االحتالل، عىل رأس

.‹1993: 154

إرسءيل‘ ’بنو  ملصطلح األشكال املتعددة املعاين احرتام بمكان  األمهية 10) من
الواردة القصة يف السبي بعد ما سياق يف  االسم حتديد بني  املفارقات لتجنب
األثري فالدليل احلديدي. العرص يف عليها  املتعارف  واحلقيقة ‹الكتاب› يف
مصطلح استخدام يسوغ ال فلسطني يف األول احلديدي  العرص  من اعتباًرا 
إظهار تم ما إذا الثاين  احلديدي العرص  يف يستخدم أن  ويمكن إرسءيل بني
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املقابل، يف إرسءيل. بني هي مميز بشكل اإلقليمية‘إرسائيل’كانت الدولة أن
ثناياه يف حيمل إذ أيًضا، احلقب لتلك مناسب مصطلح‘الكنعانيون’غري فإن 
الدليل مع يتناقض ما وهو  فلسطني سكان  بني  عرقية وغالًبا إقليمية وحدة
السبي فرتة بعد ما والكنعانيني’يف إرسءيل بني‘بني الكامل التناقض إن املتوافر.
املتوافرة الشواهد كل وأن خاصة الباكرة، الفرتة عىل يفرض أال جيب الكتابية
األول احلديدي العرص إىل احلديدي العرص تقسم حقبة تناقضه. إذ املنطقة من
بـ(1125-1050 األول احلديدي  والعرص م) ق  1200-1125) حوايل
الثاين احلديدي م) والعرص ق 1050-900) أ الثاين احلديدي والعرص ق م)
تسمى م) بينام (540-800 ق ح الثاين والعرص احلديدي بـ(800-900 ق م)

الفارسية‘. م) غالًبا ’احلقبة ق احلديدي الثالث (540-332 العرص فرتة
كانت (8 يشوع 24: و(يف إرسائيل األرض تطور مل (13 (يشوع 24: يف مثال  (11
امتالك تأكيد تم (19-21 :11 (القضاة األموريني أرض تسمى  األرض
الغزو بسبب ويسوغ .(50-52 :33 (العدد (23 :7 الثاين (صموئيل األرض
:105 ،3 :44 (املزامري (4-2 :22 ،9-14 :18 ،6-4 :9 إثم السكان (التثنية
انعكس ويف وقت تسويغه إىل احلاجة  أو  ضمري،  دون اآلخرين طرد إن .(44
هذا مع فالتعايش .(33 األول 15: (املكابيني األول القرن هناية جًدا يف متأخر
(55 :26 (العدد مثال: هيوه ختص األرض أن  إىل الدائمة  النظرة مرده  التوتر
(اخلروج بملكية  اعرتاًفا تقدم  املقدسة القرابني وأن (13-14  :47 (حزقيال

إلخ. (24 :18 22: 28) (الالويني
التعامل تم وايتالم، فقد كيث تقدير يف .‹See Coote and Whitelam 1987: 13› (12
عىل للميالد القرن الثاين الثالث عرش إىل من القرن وحتديًدا فلسطني، تاريخ مع
حيث الثاين، اهليكل وهيودية وهيوذا، إرسءيل مملكتي لتاريخ خلفية ستارة أنه
وليس الالهوت علم اختصاص ضمن يقع أنه عىل إرسءيل بني تاريخ إىل نظر
هي الكتابية للدراسات املحركة القوة كانت لقد التاريخ. علم اختصاص من 
املسيحية، وسلف الغربية احلضارة أصل بصفتهم إرسءيل بني  عن البحث
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اإلرسائيليني العلامء حيث يقوم إرسائيل دولة يف تأسيس أخًريا توكيده تم والذي
.‹Whitelam 1996: 2 -3, 119› املايض يف القومية عن هويتهم بالبحث

به أخذ  والذي  حمددة، مدرسة ضمن العلامء ملجموعات التايل التقسيم إن  (13
أعضاء بني  أحياًنا الكبرية الفروق احلقيقة يف خيفي إال،  ليس عملية  ألسباب

’املدرسة‘ الواحدة.
سياسية أو أو اجتامعية هوية من اإلقليم تشكل بأن ال يوحي ذاهتا ’فلسطني‘ إن (14
عن مستقل بشكل ومتناغم متامسك بشكل  نشأت  والتي متجانسة، اقتصادية 
من عدد إىل وجغرافًيا طبوغرافًيا) ) مقسمة ’فلسطني‘ كانت لقد العام. إطارها
اإلقليمية التباينات كانت لقد بعضها. عن واملستقلة املتميزة الثقافية  األقاليم
مشكلة اآلشورية، امللكية خالل اهليمنة يف كانت فلسطني أن درجة إىل حاسمة
القرى‘ ’قلب ذاته  الوقت يف وكانت  املستقلة، اجلامعات شبه من جمموعة من 
Thompson› وأباطرة ملوك من وليس والرعاة الفالحني كامل من بشكل مملوكة

.‹1992: 191, 187, 193-94
إىل املتزايدة  ْهَيْونِيَّة الصِّ اهلجرة إىل يعود ألت  فهم مصدر أن وايتالم يدعي (15
.‹Whitelam كتابة بحثه ‹1996 يف اهنامك ألت إبان جتري كانت التي فلسطني،
التكافل. فرضية يدعوها: فرضية التغلغل خمتلفة عن حجة فولكامر فريتز ويقدم
سلطان تل تلة أن من وحتققت م) 1952) عام أرحيا يف حفريات استأنفت ِكْنُني (16
عن الكتابية للرواية التارخيية احلقب كل طوال اهلجر من كاملة بحالة كانت

م). ق 860) إىل تقريًبا (1500) من االحتالل،
سوريون زعامء  كتبها رسائل من  تتكون الـ(053)  النصوص  من العديد إن (17
املحليني احلكام إىل  مرص من كتبت رسائل  من  نسخ أو مرص إىل فلسطينيون 
يف معظمها ، العرص الربونزي األخيب هناية فرتيت يف املرصية اإلمرباطورية داخل
الرابع وأمينحوتب م) ق 1414-1397) الثالث أمينحوتب الفرعون حكم ظل
(1362-1379 قم)يفإحدىالرسائليكتبعبدوحيبامنالقدسبأن‘اخلافريو
.‹ANET 487 يا موالي، ضاعت’‹88- امللك، أرايض امللك كل أرايض ينهبون
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احلالة باملصطلح املقصود أن إىل تشري العامرنة رسائل حول دراسة  أحدث إن (18
أوضاعهم اهنيار بسبب املجتمع يف دنيا مرتبة إىل نزلت االجتامعية ملجموعات،
عرقية جمموعة أية إىل وليس املحليني احلكام مع يف رصاع وكانت االقتصادية،
هذه بني باالستمرارية لالرتياب يدعو سبب من وليس فلسطني. يف حمددة

.’ عربيم السبي‘ بعد ما واملصطلح الكتايب املجموعات
يف املدهش أن يضيف الذي ‹Thompson 1992: 58 -59› انظر (19
دليل إىل تفتقر بدليل، بل مسندة تكن مل نظرياهتم أن وُغتفالد أمر‘نامذج’مندهنول
غياب من إرسءيل أصول بني صياغة إلعادة ُغتفالد سعي  ويعاين يقرتحوه. مل
ما متساوقني مع ثقافتها، وأصول الكنعانية املدينة لطبيعة دولة به موثوق اعتبار
Thompson›’اآلسيوية اإلنتاج ألنامط مادكس لتفسري تشويه عنها‘ومن  نعرفه

.‹1992: 51-57
وكوت م) 1986-1993) وأهلشرتوم ‹Lemche 1985 -1988› 20) مثال
1987-) وطمسن م) 1988-1990) ِفنكلشتاين و م) 1987) ووايتالم
العمل ويلخص  احلديثة الدراسة  م) 1992) عام طمسن  يقيم إذ .(1992
املفروضة القيود من متحرًرا إرسءيل بني لشعب مبكر تاريخ بناء  يف املستقبيل

كتابة تارخيية بصفتها للقصة الكتابية اخلاطئ الفهم عن النامجة
التمرد؛ خطر  درء املقاومة؛ بسبب عقوبة خمتلفة:  فكانت الرتحيل أسباب أما (21
الخ كعبيد، والعمل العسكري؛ التجنيد موالني؛ وبالتايل تابعني  رعايا خلق
املعيشة مستويات يف األقل، قدم الرتحيل حتسيًنا عىل احلاالت ويف بعض ولكن
يف والثروة واحلامية السابقني واألرض مضطهدهيم من احلرية ومنحهم للمرحلني،

.‹Oded 1979: 47 -48› اجلديد إقامتهم مكان
من بني حيسب فال ثانوية، األوىل كشخصية اخلمسة األسفار يف يشوع 22) يرد ذكر
عىل (8 :81 اخلروج (سفر يقدمه الشعب القديم. إذ تاريخ األبطال األوائل يف
مرافًقا بصفته أخرى أماكن  ويف  [التوراة] ملوسى عسكري كمساعد املرسح 
،24 :14 العدد يف (سفر كالب ويأيت ذكره بعد .(17 :32 ،13 :24 (اخلروج
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.(44 التثنية 23: (سفر ويف العدد 13: 18) (سفر ثانوي يف 30) وكشخص
اإلصحاح األول صموئيل يسمي سفر ثانوًيا.  دوره  يبقى  التثنية يف سفر حتى
(8 (اآلية يف  ويعقوب (8-6 (اآليات يف وهارون [التوراة] موسى  (12)
(22-18) الثاين وصموئيل (11 (اآلية وشمشون ويفتاح وباراك  وجدعون 
(اآلية ويعقوب إسحق (6 يعقوب (اآلية وأوالد [التوراة] إبراهيم الذي يسمي
املزمور ويسمي .(26 (اآلية وهارون [التوراة] وموسى (17 (اآلية ويوسف (9
إىل إضافة (30 (اآلية وفنحاس (16 (اآلية وهارون [التوراة] موسى (106)
واالستيالء أرحيا سقوط بسببها، ذكره  جييء وأن  بد ال التي البطولية األعامل
من آخر  مكان  يف ذكرها  يرد  ال نتكيم يف والعهد األرض وتقسيم عاي عىل 
سفر يشوع. ما عدا التثنوي، التاريخ عليه: يطلق ما يف حتى وال املقدس. الكتاب
يف أما .(34 :16 األول امللوك 6-9،؛ :2 ،1 :1 (القضاة قليلة يشوع فاإلشارة إىل
ومرة تعليق) 27) (دون :7) األول األيام يف أخبار يذكر فقط السبي بعد ما فرتة
الفرتة يف فقط وأعامله يشوع يذكر (17 :8 (نحميا وباختصار يف فقط واحدة
:2 واملكابييني األول ،8-1 :46 سرياخ بن (يشوع التفصيل من ببعض املتأخرة

.(8 :4 45، وعربانيني :7 أعامل كذلك .55
(يشوع يشوع أهو / حربون استوىل عىل من الصدد، هذا ويف املثال، سبيل عىل (23
9-10)؟ :1 (القضاة هيوذا بنو أم 14-13)؟ :15 (يشوع كالب أم 36)؟ :10
(يشوع 10: ودمر سكاهنا كنعان، أرايض مجيع عىل استوىل من هو يشوع كان فاذا
فكيف (13-22 (يشوع  حددها التي األماكن يف  القبائل وأسكن (40-42
بني بني املستمرة احلروب فيها التي يصف القضاة (1) سفر رواية يفرس أن للمرء

والكنعانيني؟ إرسءيل
املعرفة وفروع  الدراسات يف استخدما واللذين وقومية، إثنية املصطلحني 24) إن
من أن بدًال سيايس العرقية مفهوم إن فيها. مشكوك قيمة هلام ، نطاق واسع عىل
‹الكتاب› صنع من خيالية قصة إنساين ، ملجتمع ( أنثروبولوجًيا) مفهوًما يكون
إىل ([ فلسطني يف االثنية ومسألة اخلفي التاريخ ]) عنوان حتت قدمها ورقة يف
عىل أمة مصطلح تطبيق إن لتنرش.  م) 1996) عام عامن يف  القدس يوم ندوة 
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ذلك، إىل أضف مفارقات. تنطوي عىل واحلديدي الربونزي العرصين جمتمعات
متتد إىل وجذورها تارخيية صناعة ثقافية ذاهتام بحد والقومية األمة فإن مفهومي
القومية بشكل مصطلح مل يستخدم األمر، حقيقة عرش. ويف الثامن القرن يف أوربا

عرش. التاسع القرن هناية حتى واسع
السامية الساموية يقابل األلوهية البابلية التوراه يف املوجود واحد بإله التوحيد 25) إن
اجلميع. وخالق الفرس عند الشامل وإله السامء Ahura Mazda يف حاران  شني
تردد صداها التي املقصورية إىل املشمولية خضعت أحشويروش حكم ويف ظل

الحقة. اليهووية القومية النزعات خالل من

’تارًخيا وعظًيا‘ كتب [ م ز األيام أسفار مصدر ] املؤرخ برتلر (Brettler) أن يرى (26
احلدث من التعلم يف تكمن األمهية كانت حيث للاميض، حماِك احلارض يف جعل
القسم ] هذا العمل قراءة وجب وعىل ذلك، التارخيي. احلدث من أكثر العينة أو
للاميض سجًال أنه عىل وليس الرواية تنقلها التي الرسالة وفق م ] التأرخيي، ز
ضمن الكتايب املؤلف  عىل اإلبقاء عناء نفسه برتلر كلف  وقد  .‹14 :1995›
حاسم، بشكل عنها وابتعد من نصوصه ’التنوي‘ عدل أن ومع املؤرخني. فئة
االعرتاف وتم عقيدته، بصحة كان مؤمًنا ألنه عنه الصفح يتم تارًخيا، و’اختلق‘
:1995› اآلخرين  املؤرخني كل مثل تاريخ ككاتب األساس، ذلك  عىل به،

.‹78
واملسيحية قد اليهودية املؤسسات أسايس يف ركن يكون [التوراة] إبراهيم دون (27
اإليامن. عىل عقالنًيا دليًال يقدم لن اخليايل. القصيص  [التوراة] وإبراهيم فقد؛
إبراهيم فقصص املطلقة، الساموية  والرؤيا  التفرد،  يدعي الكتاب ألن نظًرا 
أي عىل تقيض أخرى خماطر أية وأن  حمرتمة، إجيابية معاجلة تستحق [ التوراة ]

تتحمله. أن هلا يمكن دليل
28. E.g.,‘Si la foi historique d’Israel n’est pas fondée dans l’histoire, cette foi 

est erronée, et la notre aussi’(de Vaux 1965: 7).

ومّلر ‹1984› سوغني من كل فإن إرسءيل، بني بناء تاريخ إعادة حماولتهم يف (29
ما قبل مرحلة عن الكتابية التقاليد تارخيية يف بشكهم ‹1986› ينفصلوا، وهيز
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شيئ أي لقول قدرتنا يساءلون إهنم السابقة. (األكاديمية) الثقة  عن اململكة،
يمكن الذي فقط القليل ثمة بأنه احلكم يف إرسءيل ويلتقون بني عن أصول حمدد
اخلروج من األسفار يف الواردة التقاليد وأن املادة، عن ‹الكتاب›  من تعلمه
وضمن اهلدف. لذلك إال ليس حمدود بشكل توظيفها يمكن  الثاين امللوك إىل
املعارصين للمؤرخني االجتامعي  اإلطار عكس يتم فإنه االستقبال، مستوى
بني األملانية ألصول التأرخيات يالحظ يف فاملرء أعامهلم. يف بني إرسءيل ألصول
األبحاث ويف أملانيا. توحيد يف وفق طريقة بسامرك اهتامًما بالدولة-األم إرسءيل
خمتار مسألة شعب عىل يشدد احلجاج‘ ’لآلباء احلديث التاريخ فإن األمريكية
فإنه يتم العثور اإلرسائيليني، باملؤرخني وفيام يتعلق موعودة. أرض عن يبحث
يف الرتكيز تم وقد إرسائيل. دولة تأسيس إطار ضمن التشديد وصداه ذلك عىل
see Coote and› للفرد القيادي إرسءيل والدور  بني عىل وحدة الثالثة األقاليم

.‹Whitelam 1987: 173 -77

‹الكتاب›: إىل رد االعتبار (2 ،3
للكتاب املقدس ُخلقية قراءة نحو  

املقدس، ال الكتاب دراسات كل تطابق التي ‹Alfaro 1978› ألفارو دراسة إن (1
يسكنون األرض. كانوا أولئك الذين بمصري املتعلقة اخللقية مع املسألة تتعامل
للميثاق معاجلات املفهوم الكتايب يف األرض إمهال من حظه أوْرلينسكي يندب
فعًال. ومل يوِل حدث ملا كام لو كان تسجيًال الكتايب النص ويعامل م) 1985)
الرتكيب بمسائل اخلاص اهتاممها دراسته األصليني. وتويل اهتامم للسكان أي

املعنوية. والقيم األخالق قضايا إىل قط تلتفت مل لكنها العربي، اللغوي
السائد املسيحية  ْهَيْونِيَّة الصِّ اجتاه  الكتاب يف مكانة آخر مكان يف أناقش سوف (2
وجون بورين فان وبول ليتل وفرانكلني ‹Fox 1987› نيبور راينهولد عند
.‹Wagner 1995› املسيحية االنجليية ْهَيْونِيَّة الصِّ وتأويالت  باوليكوسكي،
اليهود العلامء من عليها  واالعرتاض  ْهَيْونِيَّة الصِّ حتّدي أيًضا أناقش ولسوف
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ويوري وإملربريغر اليبوفتيس ويشاياهو م) 1969) مينوحني موشيه أمثال من
الالهوتية األوساط داخل ومن م) 1992) هورفيتس ودينا إليس ومارك ِدِفيس
علامء من وكذلك  م)  1990) رويثر م؛  1989 ورويثر رويثر مثال،  املسيحية 

.‹Ateek 1989; Rantisi 1990› مثًال الفلسطينيني التحرريني الالهوت
Bonino› (9 :06 (إشعيا إشعيا لنبوءة حتقيًقا كلمبس اكتشاف العامل اجلديد عد (3

.‹1975: 4-5
املتناقض آسيا  يف ‹الكتاب› وضع (Pui-Lan Kwok) كووك الن بوي تلحظ (4
التاسع القرن  أثناء  يف كان وأنه  األحيان.  أغلب يف والصدامي للجدل واملثري
العرق حول لالعتقاد املتمركز يّرشع االستعامري، للخطاب متكامًال جزًءا عرش
كان القدر، سخرية من وعجز الثقافة اآلسيوية. الشعوب اآلسيوية يف وضاعة
وترتئي آسيا. يف االضطهاد ضد املكافحني للمسيحيني مصدًرا ذاته  الكتاب
البعثات نشاط من طويلة قرون بعد  ، ملاذا  : األسباب من واحًدا  أن كووك
بني الرابط هو السبب مسيحيني؟  اآلسيويني من فقط (%3) أصبح التبشريية

.‹Pui-Lan Kwok 1995› واالستعامر املسيحية
لنموذج خمتلف شكل (31) العدد سفر يف املروية للحرب العقيدة الكهنوتية 5) يف
القتل عدم أو القتل تسويغ حول نظر وجهات املرء يواجه  هنا  التحريم.
حيث الرمزي، الكهنة  عامل يف مشرتًكا املرء يصبح الدائرة هذه يف احلرب. يف
اهتامم خاص مع ونجاسة (هم) (نا) طهارة ثنائية من ناحية فيه يشء كل يقاس
هبا القيام وأن مقدس احلرب سبب بأن األفكار دمج اجلنسية. إضافة إىل باحلالة
نجاسة يسبب القتل أن عىل تأكيد يشتمل ، احلرب لعقيدة شامًال طقًسا، يتطلب
العقيدة هذه حتاول .‹Niditch 1993: 78 -89› منها يتطهر أن املرء يتوجب عىل
ذاته الوقت يف لكنه ، تفويض ساموي هو اآلخر قتل : بطريقتني ذاهتا تسّوغ أن
يتساوى فيه الذي ، للحرب امللحمي التقليد أيًضا تناقش نيدتيش نجس. نشاط
البارزين األمرين مها النظيف واللعب األبطال مالمح فيها برياضة تكون النشاط
من نمًطا الكتاب العربي يف الفروسية وتفرض النصوص .‹90-105 :1990›
عقيدة وتدرس احلقيقية. احلرب تلك هي والتشويش الفوىض حالة عىل النبالة
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قضية عدالة إىل استناًدا االعتباطي قتاهلم الضعفاء يسوغ فيها احلرب، اخلداع يف
التي احلرب أوضاع عىل النفعية العقيدة تنطبق .‹106-22 :1993› املخادع
بمباركة من القساوة أنواع أقسى بمامرسة مقيدّين غري فيها أنفسهم األقوياء يعد
املشاركة حيث عدم عقيدة نيدتيش تتفحص وأخًريا .‹123-33 :1993› اهللا
:1993› للطبيعة خارق ساموي تدخل طريق عن أن يدير القتال للضعيف يرتك

‹134-49
احلدود املعقدة إىل أبعد القضايا هلذه شاملة مناقشة إلجراء هنا ذريعة ليس ثمة من  (6
متعددة، أماكن يف واحلوارات للمناقشات ملخصات تتوافر قد هائل، بشكل
Bron, Fitzmyer and Murphy› وموريف براون وفريتزماير عند املثال، سبيل عىل
معاجلات Coggins› ويف and Houlden وهولدن ‹1990 وعند كوغينز ‹1990
أكثرهم (Thielston 1992) تيسلتون إن املتوافرة. البيليوغرافيا شمولية يف أكثر
بعًضا ‹Watson 1994› واتسون ويناقش املستمرة، النقاشات التأويلية يف اسهاًما
إن القضايا. لتلك الالهويت باملضمون خاص اهتامم مع ذاهتا القضايا هذه من
هو الكنيسة يف الكتاب لتأويل م)  1993) عام الكتابية  البابوبة اللجنة إمجال

للنقاشات. بارع حكيم تلخيص
الكنيس املوحد بني املعارص الربيطاين اليهودي الوسط اخلالفات داخل يف صميم (7
القديم النصية للعهد التقاليد عن مدّونات جمموعة (Masorti) وحركة ماسوريت
امليالدي. املرتجم والعارش السادس القرنني بني الناسخون ما مجعها التي العربي
األسفار اخلصوص، وجه عىل  العربي، املقدس للكتاب املناسب الفهم  يوجد
املتعصبة (Jewish Tribune تريبيون/  (جويش يف له مقالة ويف األوىل. اخلمسة
ال شخص أي أن ساكس جواناثان احلاخاميني كبري اّدعى م) 1995) كانون ثاين
قد قطع يكون السامء) من ) التوراة منزلة أن أي : هشميم› ‹م التوراة بأن، يؤمن
ثاين كانون يف 20 كرونيكل› ‹جويش يف أسالفه. وأعيد نرش املقالة بعقيدة روابطه

الالحقة. األسابيع يف ومقاالت ملونة رسائل سلسلة م) تبعها 1995 ) عام
إشارات إىل كأهنا مفتوحتان [التوراة] ويداه صالة موسى برنابا امللقب فرس وقد (8

.‹Simonetti 1994: 12› سيمونيتي (3-2 :12) واملصلوب الصليب
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Feast of Guardian) احلارسة املالئكة  عيد قداس يف الصالة  مناسك تستبدل (9
-1 :9) أيوب من سفر (Tantur) آيات يف املستخدمة نيويورك ألبرشية (Angels

.(23-20 :23 اخلروج (انظر اخلروج سفر من األوىل بالتالوة (14-16 ،12
الدير دق عنق رئيس راهًبا أن سنوات عدة منذ صحفي تقرير استذكر هنا قراءة (10
مثاًال كان العمل أن عىل دليل أي يقدم التقرير الرهبانية. ومل مائدة إىل جيلس وهو

التطبيقية. التأويالت عىل

التنبؤ صريورة موضوع أن القول عليه الكبري، التبسيط خطر  لوجود ’نظًرا (11
عن كثًريا خيتلف  ال القديم العهد لنصوص الطقيس االستعامل يف الداخل
عند اجلديد، العهد أن البدهي  ومن النصوص.. لتلك اجلديد  العهد استعامل
هلا فهم األخري احلريف عميق يغري بشكل فإنه القديم، العهد نصوص استخدامه

.‹Jensen 1988: 649›
كنمط للخروج األفضل املوقع يعرتف  فبينام أمره. من حرية يف دوبرتيوس إن (12
املضطِهد. ضد حتى العنف، أشكال من شكل أي عن متاًما فإنه يبتعد حترري،
للنضال الداعية الكف، قبضة ليس اخلروج يصلنا من الذي اإللزامي الرمز ’إن
يف .‹311 :1982› املداخل عىل املذبوحة، والدم املراق النعجة ولكن / والتمرد
أجل من للسبي للصالة نصيحة إرميا يفضل دوبرتيوس نفسه يبدو أن احلقيقة،

إلخ. بابل.. رفاه
املرافق العنف  أيًضا  يتفادى  ‹1983› للخروج التحريري بكسيل  منظور إن (13
بإبادة السكان األصليني املرتبطة األخالقية املعضلة عىل يعّلق ال وهو للخروج.
حمتوى حيال الصمت تلتزم كام أن تعليقاته (8 : 3) اخلروج سفر يف ذكرها الوارد
السكان إلبادة عذًرا تقدم الثورة طهرانية أن ويبدو .(3-1:33) اخلروج سفر
األصليني(اخلروج15-34:11).ومعأنهخيصصصفحةكاملةملقولة«التقتل»
يف األصليني وإبادة السكان اهلمجي فإنه يتجاهل متاًما النهب (13 : (اخلروج 20
ملتهم أبناء آالف من ثالثة الوي بني لذبح عذًرا جيد أنه ويبدو (23) اخلروج سفر
.[ م ز اإلخالص [ للعقيدة، أعامل من عمًال كونه يف (30 - 26 : 32 (اخلروج
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مرص، من  اخلروج هو  األول ؛ للخروج نامذج  أربعة أربعة وجود عتيق 14) يرى
يسوع وموت لوقا  يف التجيل  مشهد هو والثالث بابل، من العودة هو والثاين
حال ويف إلنقاذهم. العائد الرب من للشعب الوحي يف الصورة والرابع وبعثه،
األول. اخلروج بعد إىل ما بالتحرك مطالب املرء فإن اخلروج، نموذج توظيف
de-) الصهينة من  القديم العهد جترد إنجيلية نصوص أربعة إىل يشري وهو
يرث ونسله بأن إبراهيم وعده اهللا الذي 13) «فالوعد : 4 ) رومة ؛ (Zionize

(20 - 18 : 4 ) لوقا وإىل برره»؛ الذي إيامنه إىل بل الرشيعة، إىل يعود ال العامل
[ ز م مريم، نشيد ] الثأر‘؛ والنشيد ’يوم عن (2 : 61 إشعيا ) حديث الذي يغفل
صهيون يف جرزيم وال يف ال (21 : 4) يوحنا تعبد ويف (55 - 46 : 1 ) لوقا يف

.‹Ateek Lecture and discussion, in Tantur Ecumenical Institute, 1996›
لبًنا تفيض التي «األرض  عىل بتعليقاته التأويلية فالترس شهية استهلكت كام  (15
األصليني السكان وجود يثريها التي خيفي املعضلة العذب إن أسلوبه وعسًال».
101- :1985› املقدسة ةاألمة الكهنة مملكة تأسيس لصالح إبادهتم ورضورة
،‹p. 134› للسياسة ثوري وصف  أول بصفته اخلروج،  سفر ويوافر .‹30
للكنعانيني املقصود التجاهل فيه يتم السياسية للصهيونية أنموذًجا يقدم  فإنه
واملعلقني التلمود من  عملًيا كل ألغى وقد .‹p. اخلقي ‹142 االهتامم عامل من

.‹pp. 143 - 44; See Said 1988› إبادهتم القروسطيني، مشكورين،
إنجيل يبلغ حني يف (16-20 :28 (مّتى يف اجلليل جبل عىل املشهد انظر أيًضا (16

األمم. مجيع إىل تلمذة والدعوة يسوع ذروته بقيامة متى

خامتة
وكان مثقفني، يكونوا مل االستعامرية  املرحلة قبل ما إفريقية جنوب سكان  (1
عىل سنوات ثالث وقبل جًدا. متطور ديني نظام الالتينية أمريكا  لشعوب
،590,890 ) منهم (757,182 ) فلسطني عدد سكان كان االحتالل الربيطاين
(%9.6 : أي ،73,024 و( : 11%) هيودي، أي و(83,794، 87%) مسلم، أي
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من (%98) فإن احلايل، الوقت ويف .‹Abu-Lughod 1987: 142› مسيحي
من هم اإلرسائيلية للسيطرة اخلاضعة املناطق يف الفلسطينيني السكان جممل
خارج منظورهم للكملة، املحدد باملعنى الكتابية، النصوص نقع الذين املسلمني

والثقايف. الديني
اتفاقية (إعالن السابقة لتوقيع الليلة يف كلنتن، الرئيس سيادة وافر االحرتام، 2) مع
بني واقع لشخص إهلاء يشوع ليس أفضل م) فإن سفر 1993 /09 املبادئ 13/
الذي السفر  ليس اآلخر، هو أستري، سفر فإن االحرتام، ومع والنوم. الصحو
عن وجب ولربام اخللقي. التحريض  البحث عملية يف  مفضلة منزلة  يستحق
زبانئهم يقوم ال  حتى (كتاب جدعون) خمتلف طبعات  مراقبة الفنادق مديري
نصوصه بعض قراءة بعد مرعبة بطريقة بالترصف األرق، من يعانون الذين
القوة استخدام عىل واملحرضة  لألجانب واملعادية العنرصية الكتابية التقاليد

العسكرية.
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آرثر جيمس بلفور 186، 187
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60 أغسطني
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295 بون أوف إفرايم

295 رغنسبورغ فون إفرايم
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289 ،288 اإلسكندر األكرب
86 ألكسندر السادس 80،

177 ،176 ألكالي
183 أللنبي

154 بساك ألن
ألن لِسرت 17

سلامن 297 سولومون إليا بن
178 بِرملَن أليعازر

240 ،239 فالدمان أليعازر
أمني احلسيني 275
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385 ،249 نِْيهر أندريه

60 لوّكا أوف أنسلم
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97 فاليديفيسو دي أنطونيو
92 مونتِثينوس دي أنطون

79 أيبن واغوا 
280 ،241 ،239 إيتان

80 إيزابيال
80 القشتالية إيزابيال

60 تشارترز  إيفو أوف
إييل فيسيل 287

ب
بات ُربرتسن 69

93 ،86 الس كاَزس ديه بارُتُلميه
244 باروخ غرين 

420 ،69 غولدشتاين باروخ
109 باولو فرير 

باول كروغر 135
174 بايرون

61 برنار
178 ،176 بنسكر

294 الطليطيل يونا بن بنيامني
229 ،219 ،217 نتنياهو  بنيامني

149 ماِرس بن
بوتا  122

242 أغوادت بوعاالي
بولس السادس 377

134 رتيف 129، 130، بيت
81 كربال ألفاريز بيدرو

91 دي غنت بيدرو
بيوس العارش 170

18 هلمربغ بِنغت

ت
149 ترفور هدلسُتن 

98 ،96 تشارلز اخلامس
154 تكتسو مفكنغ 
164 درايفوس تن
18 ُطمسن توماس

ث
135 شبستون ثيوِفُلس

ج
284 جابوتنسكي  194،

65 اجلنرال لني 64،
جورج إليوت 174

62 َمتَرين  جورج
جورج مندهنول 328

175 مازينيى جوسيبي
جون جِرك 19
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138 ربنسن جون
جيمس برايس 262

جيمس كوِن 154
جني ألن 19

ح
241 حاييم دركمن 
184 حاييم وايزمن 

310 احلثيني 54، 55،
182 عيل بن احلسني

خ
97 البوباياين  فال دل خوان

91 مورا  خوان ديه

د
295 ميشومل  بار دافيد

202 غوريون  دافيد بن
296 دافيد ريوفيني 

118 َمالن دانيال
281 دان أملاغور
154 دزمند توتو 

130 دنِغني
187 دفنشاير أوف دوق

131 ،129 ،128 ،127 ،124 توات دو
173 ديكارت

215 األول ديودورس
18 دي السال

17 مكدَول ِدفيد

ر
،218  ،215-213  ،70 ،68 رابني 
،281 ،276 ،275 ،246 ،219

419 ،375
239 إيتان رافائيل

146 رترشد إلفيك 
19 نايت روبرت

420 ،187 ،186 ،185 روتشيلد
196 روزفلت

18 غلغر رونلد
379 فوللر رجيينالد

69 ريغان
18 ريني أوتزي 

ز
176 كالرش زيف هريش

،235 ،234 ،230 كوك هيودا زيف
241 ،238

383 زكريا 



446
االستيطاين واالستعامر املقدس الكتاب

س
437 ،408 ،250 ،71 ،70 ساكس 

19 ستيف برغنسكي 
سمحا فالبان 269

98 تشييل دي سنتياغو
108 ،107 ،101 سوبرينو

115 سومرست
132 ِسلريز  ل َرسِ
18 ليتِكي ِرسيل

ش
شامل َشَبزي 296

273 شبطاي تفيث 
214 تيسكني  شلومو

69 ِرسِكن شلومو
243 ،214 غورين شلومو

423 ،215 برييز شمعون
223 شمويل موهلفر 

ع
297 عقيبة شليسينغر 
215 اخلطاب عمر بن

89 ِسُبولِفديه غنِيسِّ

غ
100 ز غوتِرِّ غوستافو البريويف اهلندري

108 بوما غوامان اهلندري البريويف
207 غونار يارنغ 

351 راد فون غريهارد
ِغرت مارتس 134

ف
132 رنزبورغ فان

98 كوردوبا  دي فراي بيدرو
96 موتولينيا  دي فراي توريبيو
99 دي هومنزورو  فراي دييغو

98 سوليس  دي لوبيز فراي لويس
80 األراغوين فرديناند

94 فيتوريا دي فرنسيسكو
فريك بزويدهناوت 125

147 يارسفلد فان فلوريس
276 فنكلشتاين

30 فوكو 
121 فريفورد

170 الثالث عمنويل فيكتور
293 ،290 فيلو 

96 الثاين ِفِلب
96 أياال غَومان بوما دي ِفِلب
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186 ِفِلب مغنس 
378 الفرزيني

ق
342 ،337 قورش 

38 الِقينيني

ك
170 فال ِدل مري الكاردينال

209 ،68 كارتر
363 ماذر كتن

كرزن  184
355 شتندال كريسرت

197 ميهيو كريستوافر
440 ،419 ،213 ،68 كلنتن

238 ،186 كوهني
67 الن  بوي كووك

356 ِكنِث كراغ 
ِكيت  149

80 َكَلْمبس ْكِرْسُتَفر

ل
141 لنغنهوفن

لويد جورج  183، 190

م
171 مارتن بوبر 

ماكس نورداو 164
123 بوتوليزي مانغوسوثو

26 برَير مايكل
296 روتنبورغ  مايري فون

418 ،281 ،232 كاهانا مائري
عيل 175، 180، 414 حممد

املرصي 180 عيل حممد
18 يِشكه مدلني
مريم النبية 383

280 مكدول 
19 ُورد ملُكلم

ملنر  185
237 بيغن مناحيم
موزس هس 175

نامحان 296 موسى بن
موسى ميمون 294

219 موشيه تندلر 
236 موشيه لفنغر 

186 مونتيفوري
374 ميشيل صباح 
166 ُمرتس غدمن 

ن
296 براتزلوف فون نامحان
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186 ناحوم سوكولوف 
337 نبوخذنرص

428 ،341 نبونيد
374 ،361 ،67 نعيم عتيق 

123 ،122 منديال نلسن
328 ُغتفالد نورمان

140 ديدركس نيكوالس

هـ
290 آمارو هالربن

423 ،413 ،259 ،258 هتلر 
هرتز  185

،176  ،174 ،172-164 ،9 هرتسل 
،228 ،226 ،192 ،191 ،180
،413 ،412 ،272 ،271 ،246

419
145 ،118 هرتُسغ

19 هشام نّصار 
هنري كُلت 126

هنري مكامهون 182
هننغ كلرب 131
189 هيامسون

باين 61 هيو دي

و
وليم ألربايت 320

ي
243 ،214 ،208 يارس عرفات

356 ياكوب ُنويزنر 
223 راينيز يتسحاق

245 اليبوفيتس يشياهو
70 عمري  يغال

234 هيودا عميتال 
178 اليب غردن  هيودا

296 بيزالل  بن لوف أوف هيودا ليفا
294 هيودا هالفي 

217 هيوذا عميتال 
باينس 223 هييل ميشال

147 تربالنش  يوجني
361 ،109 الثاين  بولس يوحنا
176 البوسني  ألكالي يودات

يوست دوبالنك 149
290 يوسفوس

300 ،272 ،195 يوسف فايتس
نحامين 301 يوسف

238 يوفال نعمن 
311 فيلهوزن يوليوس
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أ
إدوم  309

أرض اجلنوب 46
أرض جوش 56

،214  ،65 ،63 ،54 ،53 ،48 أرحيا 
433 ،431 ،380 ،327 ،231

إريش أَورباخ 404
،91 ،89  ،86  ،84  ،83  ،80 إسبانيا 
،294 ،289 ،260 ،96-94

295
258 اسرتاليا

182 اسطمبول
آسيا الصغرى 289

،31 ،24 ،23 ،21 ،17 ،8 ،3 إفريقية 1،
،86 ،84 ،73 ،72 ،67 ،66

،117 ،113 ،111 ،103 ،90
،127 ،124 ،123 ،121 ،118
،142-140 ،138 ،137 ،131
،163 ،160 ،159 ،156-144
،289 ،266-258 ،254 ،216
،396 ،387 ،361 ،348 ،298
،411-409 ،402 ،401 ،397

439
55 أكشاف

220 األرجنتني  165،
،56 ،54 ،52 ،50-46 ،38 ،2 األردن
،206 ،195 ،194 ،182 ،58
،280 ،277 ،246 ،231 ،229

428 ،416 ،333 ،327 ،316
81 أالسكا

اجلغرافية املواقع ثبت
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106 اإلكوادور
435 ،174 ،173 ،140 أملانيا

،31 ،22 ،21 ،18 ،8 ،3 ،2 ،1 أمريكا
،81 ،80 ،79 ،73 ،72 ،66
،94 ،93 ،91 ،88 ،85-83
،178 ،163 ،122 ،111-100
،256-254 ،247 ،216 ،196
،396 ،388 ،384 ،265-258

439 ،423 ،401 ،399
289 أنطاكية

423 إنغلرتا 24،
،128 فري ستيت  116، 117، أورانج

146 ،136 ،135
،164  ،142  ،109 ،85  ،23 أوربا 
،258 ،179 ،178 ،175 ،173
،297 ،289 ،287 ،266 ،262
،423 ،414 ،397 ،301 ،298

434 ،424
،170 ،165 ،61 ،55 ،13 أورشليم
،336 ،293 ،225 ،177 ،172
414 ،393 ،392-390 ،342

174 أوريغون
265 ،216 ،215 ،214 ،213 أوسلو

170 ،169 أوغندا
126 أويتنهاغ

102 إيبرييا
182 إيران 

ب
،340  ،317 ،289 ،288 ،95 بابل 
،428 ،356 ،344 ،342 ،341

439 ،438
116 بارِدكرال

164 ،88 باريس
413 ،191 ،169 ،167 بازل 

216 بانتوستانس
بتاح تكفا 179

389 ،42 األمحر  41، البحر
54 الكبري البحر

182 ،42 املتوسط البحر
،106 ،103 ،84 ،83 ،81 الربازيل

265 ،110
182 البرصة

،186 ،183-180 ،169 ،24 بريطانيا
،195 ،193 ،192 ،190 ،189
،250 ،247 ،199 ،198 ،197

272
426 ،299 بغداد

55 بقاع دور 
49 األموريني  بالد

،316 ،313 ،310 ،289 الرافدين بالد
428

بالد الغال 289
بلوا  295
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38 ممرا بلوطات
37 مورة بلوطة

191 ،66 بولندا
327 ،326 ،38 إيل بيت

201 سوريك بيت
بيت فغور 53

،215 ،206 ،195 ،18 ،17 حلم بيت
416 ،380 ،249

220 بريوبيجان
416 ،397 ،280 ،209 ،2 بريوت

135 ،130 ِرَفر ْبَلد

ت
276 ،182 ،181 ،178 ،169 تركيا
424 ،418 ،236 ،70 ،65 أبيب تل

327 مرسيم بيت تل
83 فريمي  تريا

ج
جبل نبو 53

423 ،422 اجلزائر
،332 ،294 ،275 ،239 ،194 اجلليل

439 ،333
جزر األزور 81

116 الرتانسفال مجهورية

116 احلرة ُأورانج مجهورية
،23 ،21 ،17 ،8 ،3 ،1 إفريقية  جنوب 
،111 ،73 ،72 ،66 ،31 ،24
،123 ،121 ،118 ،117 ،113
،140 ،138 ،137 ،131 ،124
،159 ،156-144 ،142 ،141
-258 ،254 ،216 ،163 ،160
،396 ،387 ،361 ،348 ،266
،410 ،409 ،402 ،401 ،397

439 ،411
جيلو  380

ح
434 ،341 ،311 ،310 ،39 حاران

327 ،326 ،56 ،55 حاصور
433،327،310 ،231 ،55،38 حربون

380 ،224 ،46 حرمة 
49 حشبون
حلب 183

حوض الكاريبي 81
296 ،182 ،179 حيفا 

206 املغاربة حي

خ
280 يونس خان
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237 ،236 ،218 ،214 ،69 اخلليل

د
دورا أوربوس 289

418 ،275 ،202 ،201 دير ياسني 

ر
81 األخرض الرأس
215 اهللا 206، رام

40 رعمسيس
295 رغنسبورغ

رفح 214
379 ،41 رفيديم

،179 ،178 ،174 ،173 ،169 روسيا 
419 ،278 ،186

179 فنا روش
روما 13، 170، 175، 313، 315، 390

179 ريشون ليتسون 

س
337 ،336 السامرة

295 سبايرز
،127 ،126  ،125 ،9 سالغرتزنك 

146 ،136

101 ،80 السلفادور 
332 سلوان 

،192  ،190  ،182  ،181  ،61 سورية 
،295 ،291 ،289 ،232 ،206

428 ،417 ،337
419 سيبرييا 81،

،169  ،46 ،45 ،43 ،41 ،39 سيناء 
،317 ،232 ،220 ،208

401
40 ُسُكوث

ش
295 شباير 

289 ،182 العربية شبه اجلزيرة
،327 ،316 ،195 ،182 األردن  رشق

416
328 ،231 ،56 ،37 شكيم 

55 شمرون
332 شيلوه 

19 ِشفيلد

ص
،301 ،271 ،198 ،146 الصاحلة

325
46 فران صحراء



453
الفهارس

صفد 179، 297، 418
149 صوفيا تاون 

ض
،210 ،209 ،206 ،203 الضفة الغربية
،237 ،236 ،216-214 ،211
،295 ،280 ،279 ،265 ،241

427 ،417 ،409

ط
417 ،301 ،296 طربيا

313 طروادة
215 طولكرم

19 ،18 ،17 الطنطور 

ع
54 عاّي 

52 ،49 األردن 47، 48، عرب
55 عجلون

عدن 182
،232 ،195 ،183 ،182 ،180 العراق

426 ،299
46 عراد 

عربة  132

335 عسقالن
عكا 296

غ
،214 ،213 ،211 ،210 ،55 غزة
427 ،417 ،266 ،265 ،216

106 ،84 ،18 غواتيامال
غور األردن 38

ف
،183  ،182  ،174  ،114  ،61 فرنسا 

295 ،192
382 ،336 ،41 فلسطيا

،67 ،66 ،22 ،21  ،3 ،2 ،1 فلسطني
،165 ،164 ،142 ،74 ،73
-187 ،185-178 ،176-167
،205-202 ،200-196 ،194
،225 ،223-221 ،219 ،212
،265-259  ،249  ،247 ،227
،277 ،275 ،274 ،272-268
،289 ،287-284 ،282 ،278
،322 ،316 ،311 ،308 ،296
،331 ،329 ،328 ،326-324
،348 ،344-342 ،336 ،332
،399 ،397 ،362 ،361 ،349
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،433-429 ،427 ،416-414
439

166 ،164 فيينا

ق
329 ،55 قادش برنيع

قانا  217
قبة الصخرة 22

275 ،272 ،169 قربص 
،168  ،23  ،22 ،19-17  ،2 القدس 
،189 ،183 ،180 ،176 ،170
،207 ،206 ،201 ،199 ،193
،227 ،216-213 ،211 ،209
،265 ،244 ،243 ،233 ،231
،318 ،300 ،299 ،296-291
،343 ،342 ،340 ،337 ،336
،375 ،374 ،370 ،369 ،352
،415 ،401 ،393 ،383 ،380
،427 ،425 ،420 ،418 ،416

433 ،431
313 قرطاجة
201 القسطل

208 ،183 ،181 قناة السويس
182 قيليقيا

279 ِقبية 

ك
126 كسوزا 

كفار إيتسيون 236
،40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،28 ،27 كنعان
،108،95،72،66،48،44،41
،220 ،159 ،142 ،129 ،127
،311 ،310 ،308 ،300 ،263
،324 ،323 ،321 ،314 ،313
،359 ،349 ،339 ،332 ،328

433 ،429 ،408 ،382 ،364
95 كوبا 

66 اجلنوبية كوريا
236 أربع ِكريات

55 ِكنروت

ل
،210 ،209 ،74 ،69 ،51 ،10 ،2 لبنان 
،245 ،232 ،217 ،216 ،212

424 ،419
63 لبنة 

327 ،63 ،55 خليش 
327 ،326 إيل لوز/بيت

م
55 مادون
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310 ،309 ،26 ،17 ماري 
213 ،212 ،94 مدريد

182 اهلندي املحيط
22 األقىص املسجد

56 املصفاة
102 املكسيك 84، 91، 94،

،49 ،46 ،44 ،42 مرص 27، 40-37،
،110 ،99 ،72 ،59 ،58 ،50
،182 ،181 ،180 ،142 ،128
،232 ،221 ،220 ،207 ،206
،314 ،309 ،296 ،295 ،280
،344 ،337 ،328 ،324 ،317
،431 ،388 ،387 ،385 ،384

439
310 املكفيلة  مغارة

مكة 182
48 عوج مملكة

382 ،322 مؤآب 
381 ،53 ،49 ،48 ،47 ،45 ،41 موآب 

167 ميونخ 

ن
393 النارصة

336 ،198 النقب
38 الكبري النهر

277 ،58 ،50 هنر األردن
175 هنر التيرب

295 الراين هنر
49 ،42 هنر الفرات 38،

309 هنر مرص 38،
نوزي  310

97 نيكاراغوا

هـ
295 هايدلبريغ

273 هرتسليا
80 هسَبنيوال

153 ،127 هولندا
183 ،180 ،169 ،114 ،80 اهلند

و
336 ،55 وادي أيالون

،187 ،174 ،69 ،68 املتحدة الواليات
،208 ،202 ،200 ،197 ،196
،410 ،388 ،352 ،247 ،240

426 ،419

ي
يافا 202،197،190،179،168، 231
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55 يرموت
،217 ،178 ،176 ،61 ،56 ،53 هيوذا 
،240 ،239 ،236 ،235 ،234
،336 ،332 ،319 ،316 ،289
433 ،429 ،424 ،393 ،337
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القديم العهد
37 (11 :1) التكوين

153 (28 :1) التكوين
309 (28 :11) التكوين

311/ (31 :11) التكوين
/311 /309 /38 (12) التكوين

340 /315 /313
313 (50-12) التكوين

315 (3-1 :12) التكوين
315 /309 /38 (2 :12) التكوين
315 /311 /38 (6 :12) التكوين

311 /38 (7-6 :12) التكوين
310 (14-12 :13) التكوين
311 (17-14 :13) التكوين
38 (17 - 14 :13) التكوين

38 (18 :13) التكوين
38 (6-5 :13) التكوين

38 التكوين (13: 7)
312 (14) التكوين

/310 /234 /38 (15) التكوين
429 /399 /347 /315

315 (13 :15) التكوين
38 (21 - 18 :15) التكوين
310 (12-10 :16) التكوين
310 (22-15 :17) التكوين
314 /39 (5 :17) التكوين

39 (8 - 5 التكوين (17:
318 (50 - 1) التكوين

312 (20) التكوين
315 /311 (23) التكوين

الكتابية االقتباسات ثبت
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315 (4 :23) التكوين
317 (25 :25) التكوين

310 /39 (26) التكوين
310 (4-2 :26) التكوين

310 (4- 1 :28) التكوين
39 (15 - 13 :28) التكوين

39 التكوين (28: 4)
310 (4 :32) التكوين
39 (12 :35) التكوين

316 /315 /309 /39 (5) التكوين
316 /39 (24 :50) التكوين

315 (26 :50) التكوين

39 (21 :15 - 1 :1) اخلروج
40 (12 :12) اخلروج

315 (41 :12) اخلروج
41 (8 :12) اخلروج

220 (10-1 :13) اخلروج
220 (16-11 :13) اخلروج
41 (12 - 11 :13) اخلروج

220 (9-4 :13) اخلروج
41 (6 - 5 :13) اخلروج

41 (19 - 17 :15) اخلروج
384 (27 - 19 :15) اخلروج

41 (16 - 1 :15) اخلروج
388 /382 (2 - 1 :15) اخلروج

383 (5 - 1 :15) اخلروج
383 (13 - 9 :15) اخلروج

41 (35 :16) اخلروج
380 (13 - 11 :17) اخلروج

41 (16 - 8 :17) اخلروج
39 (38- 1 :19) اخلروج

39 (2 :19) اخلروج
41 (8 - 3 :19) اخلروج

318 (19 - 1) اخلروج
40 (22 :2) اخلروج

317 /311 /40  (24 :2) اخلروج
439 /319 /318 (20) اخلروج

319 (12 :20) اخلروج
42 (21 :22) اخلروج

294 (17-14 :23) اخلروج
382 (23 - 20 :23) اخلروج

41 (24 - 23 :23) اخلروج
42 (33 - 27 :23) اخلروج

380 (30 - 28 :23) اخلروج
/158 /43 /42 /40 (3) اخلروج

439 /386 /385 /379
40 (17 :3) اخلروج

/385 /379  /158 (7  :3) اخلروج
386

386 (10 - 7 :3) اخلروج
386 /385 /379 (8 - 7 :3) اخلروج
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40 (8 :3) اخلروج
42 (33 - 26 :32) اخلروج

42 (1 :33) اخلروج
42 (3 - 1 :33) اخلروج

43 (15 - 11 :34) اخلروج
43 (23 - 16 :34) اخلروج

43 (5 - 1 :34) اخلروج
43 (24 :34) اخلروج

43 (28 - 27 :34) اخلروج
43 (32 :34) اخلروج

43 (9- 8 :34) اخلروج
315 (5-3 :6) اخلروج
40 (4 - 6 :6) اخلروج
40 (8 - 6 :6) اخلروج

40 (14 :7) اخلروج
391 (10 :9) اخلروج

318 10 - 1 والعدد الالوين
44 34 :14 الالويني

319 الالويني 17: 26
/363 /319 /108 /44 18 الالويني

431
363 (25-24 :18) الالويني

108 (25 - 24 :18) الالويني
319 (30 - 24 :18) الالويني

292 (23 :19) الالويني

319 (29 :19) الالويني
185 (34-33 :19) الالويني

168 (25) الالويني
311 (42 :26) الالويني

298 (45-44 :26) الالويني
44 (11 - 8 :10) الّالويني

44 (16 - 11) الّالويني
44 (20 - 17) الّالويني

44 (5 - 1 الّالويني (18:
44 (21 :18) الّالويني
44 (22 :18) الّالويني
44 (23 :18) الّالويني

44 (30 - 24 :18) الّالويني
43 (7 الّالويني (1 -

45 /44 (2 :20) الّالويني
44 (21 - 9 :20) الّالويني

44 (22 - 21) الّالويني
44 الّالويني (23)

44 (28 :23) الّالويني
45 /44 /43 (25) الّالويني

45 (3 - 2 الّالويني (25:
43 (40 - 25) الّالويني
45 /44 (26) الّالويني

45 (39 - 11 :26) الّالويني
45 (39 - 23 :26) الّالويني

45 (13 - 3 :26) الّالويني
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45 (42 - 40 :26) الّالويني
45 /44 (27) الّالويني
44 (10 - 8) الّالويني

45 (10 :10 - 1 :1) العدد
46 (46 - 45 :1) العدد

49 (8 - 6 :1) العدد
318 /39 (10 :10) العدد

46 (16 :12 - 11 :10) العدد
45 (35 :21 - 11 :10) العدد

318 (13 :36 - 11 :10) العدد
319 (36 - 10) العدد

434 (18 :13) العدد
46 (29 - 27 :13) العدد

46 (25 :14) العدد
46 (9 - 7 :14) العدد
371 (31 :15) العدد

46 (12 :20) العدد
46 (29 - 22 :20) العدد

47 (3 - 1 :21) العدد
47 (24 - 21 :21) العدد
47 (35 - 34 :21) العدد

46 (13 :36 - 1 :22) العدد
47 (24 - 22) العدد

47 (12 :25) العدد
47 (17 - 16 :25) العدد

47 (3 - 1 :25) العدد
319 (34 :25) العدد

47 (27) العدد
319 (34 - 29) العدد

47 (31) العدد
47 (20 - 19 :31) العدد

47 (16 - 8 :31) العدد
311 /48 (32) العدد
311 (11 :32) العدد

48 (23 - 6 :32) العدد
48 ((56 - 50 :33) العدد

48 (35 - 34) العدد
292 (10-9 :35) العدد

48 (13 :36) العدد
46 (48 :4) العدد
46 (6 - 5) العدد

220 (26-24 :6) العدد
46 (10 :10 - 1 :7) العدد

318 (29 :33 - 1 :1) التثنية
49 (49 :4 - 1 التثنية (1:

49 (31 - 30 التثنية (1:
311 التثنية (1: 8)

51 التثنية (11: 23)
51 التثنية (11: 24)

51 (32 - التثنية (11: 8 - 9 و 31
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51 التثنية (12: 11)
51 (12 :26 - 1 التثنية (12:
49 (15 :26 - 1 التثنية (12:

51 (30 - التثنية (12: 29
51 (3 - 2 :12) التثنية

324 (29 :14) التثنية
294 (17-1 :16) التثنية

51 التثنية (16: 10)
51 التثنية (16: 20)

363 (14-9 :18) التثنية
49 (34 - 33 التثنية (2:

317 (7-4 :2) التثنية
52 (14 - التثنية (20: 11

323 /52 (18 - 16 :20) التثنية
51 (14 :21 - 1 التثنية (20:

51 (4 :20) التثنية
324 (14 - 10 :21) التثنية

52 التثنية (21: 11)
52 (1 :23 - 15 :21) التثنية

319 (23 - 22 :21) التثنية
319 (9 - 6 التثنية (21:

52 (19 :25 - 2 التثنية (23:
324 (9-4 :23) التثنية

319 (4 - 1 التثنية (24:
292 /49 (1 :26) التثنية

49 (86 :28-16 التثنية (26:

52 (10 - 6 التثنية (26:
52 (26 - 1 التثنية (27:

53 (29 - التثنية (27
52 (69 - 1 التثنية (28:

52 (29 - التثنية (29: 13
49 (20 :30 - 1 التثنية (29:

49 التثنية (3: 22)
49 (29 - 27 التثنية (3:

49 (3 :3) التثنية
52 (1 :30) التثنية

52 (20 - التثنية (30: 15
52 (5 - 3 :30) التثنية

52 (21 - التثنية (31: 16
49 (12 :34 - 1 التثنية (31:

52 (6 - 3 :31) التثنية
53 (43 - 1 التثنية (32:

53 (47 - التثنية (32: 46
53 التثنية (32: 52)

153 (9 - 8 التثنية (32:
53 (33) التثنية

340 /53 (34) التثنية
53 (3 - 1 :34) التثنية

53 (12 - 4 التثنية (34:
49 (8 - 1 :4) التثنية

323 /319 (31 - 25 :4) التثنية
49 (27 - 26 التثنية (4:
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143 (38-37 :4) التثنية
319 (40 :4) التثنية

49 (32 :11-1 التثنية (5:
50 (21 - التثنية (5: 6

50 (15 - 10 التثنية (6:
323 /59 /50 (7) التثنية

59 التثنية (7: 16)
50 (11 - التثنية (7: 1

323 التثنية (7: 2)
51 (6 - 1 :9) التثنية

319 /108 (5 :9) التثنية
51 (29 - التثنية (9: 8

/324 /63  /56-53  (1) يشوع
/350 /349 /342 /328

434
54  (4 - 1 يشوع (1:

54 يشوع (1: 24) 
63 /55 (28 :10) يشوع
63  (32 - 28 يشوع (10:
55  (39 - 29 يشوع (10:
55  (43 - 40 يشوع (10:

56  (3 يشوع (11: 1 -
56  (9 يشوع (11: 7 -

56 /55 (12) يشوع
55  (13 - 12 يشوع (12:

56  (24 - 7 يشوع (12:
56 /53 (1 :13) يشوع

53  (45 :21 - 1 يشوع (13:
56 يشوع (13 - 21) 

324 (19-13 يشوع (15:
56  (23 - 11 يشوع (16:

يشوع (19: 50) 342
350 /56  (12 - يشوع (1

53  (24 :12 - يشوع (2: 1
56  (54 - 43 يشوع (21:

56 /54 (33 :24 - 1 :22) يشوع
56  (34 - 1 يشوع (22:

56 يشوع (23) 
/365 /329 /57 /56 (24) يشوع

431
يشوع (24: 13) 365/ 431

56  (8 يشوع (24: 1 -
57  (33 - 29 يشوع (24:

54  (1 :5 - 1 يشوع (3:
54 يشوع (5: 13 - 6: 27) 

54 يشوع (5: 2 - 12) 
54 يشوع (6: 17) 

63 /54  (20 :6) يشوع
63  (21 - يشوع (6: 20
54  (27 - يشوع (6: 21

54 يشوع (7: 11) 
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54  (26 - يشوع (7: 25
54  (2 يشوع (8:

54  (35 - يشوع (8: 30
يشوع (12-9) 339

55  (2 - 1 يشوع (9:
55 يشوع (9: 21) 
55 يشوع (9: 24) 

328 (13 :1) القضاة
328 (8 :1) القضاة

371 (2 الثاين (23: صموئيل

325 (25 :14) األول امللوك
388 (21) األول امللوك

320 الثاين (23-22) امللوك
343 13 :24 الثاين امللوك

343  (19 :36) الثاين األيام أخبار
343  (23-22 :36) الثاين األيام أخبار

عزرا (1: 1 - 4) 343
343 (11- 5 عزرا (1:

344 (6 - عزرا (4
235 (21 عزرا (6:

235  (2 نحميا (9:
314 /312 (7 :9) نحميا

93  (12 - 10 أيوب (36:
93 (4 - 2 :36) أّيوب

58 (44 - 43 املزامري (105:
86 (4 :19) املزامري

158 (14 :74) املزامري
58 (8 :80) املزامري

57 (26 :10) إشعيا
382 أ)  إشعيا (10

382 ب)  إشعيا (10
158  (6 إشعيا (11:

179  (5 إشعيا (2:
58 (55 - 40) إشعيا

343  (25 - 1 إشعيا (45:
314 /313  (2 :51) إشعيا
391  (13 - 2 إشعيا (55:

440 إشعيا (61) 
86 (17 :65) إشعيا

317 /313 (24 :33) حزقيال
343 (2 :1) دانيال
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هوشع (1: 1) 371
57  (9 هوشع (9:

139 يوئيل (1: 6 - 10) 
371  (2-1 يوئيل (3:

231  (2 يوئيل (3:

57 (10 :2) عاموس

317 (20 ميخا (7:

95  (22 - بن سرياخ (34: 18 يشوع
93  (27 - بن سرياخ (34: 21 يشوع
99  (26 - بن سرياخ (34: 23 يشوع
57  (12 - بن سرياخ (46: 11 يشوع

290 (23-22 :15) األول املكابني
36 (34-33 :15) األول املكابيني

العهد اجلديد
371 (43 :22) متى

100 (38 - 15 :23) متى
393 (20 :8) متى

مرقس (12: 36) 371
99  (13 - 12 مرقس (13:

384 (79 - 68 لوقا (1:
380 (8 - 1 لوقا (18:

لوقا (24: 44) 391
لوقا (24: 49) 394

158 (19 - 18 لوقا (4:

371 أعامل (1: 16) 
393  (8 أعامل (1:

153 أعامل (2: 5 - 11) 

394 (16 رومة (1:
395 (1 رومة (10:

377 (21 - 20 رومة (3:
395 /392 (4 رومة (9:

رومة (9: 4 - 5) 395

377 1 :5 - 15 :2) غالطية

392 فيلبي (3: 20) 

371 (17-16 الثانية (3: تيموثاوس

392 (15 - 13 :11) عربانيني
57 (34 - عربانيني (11: 32

392 (22 :12) عربانيني
377 (19 - 11 :7) عربانيني
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384 (11 - 10 :1) بطرس الثانية

371  (21-19 :1) الثانية رسالة بطرس

384 (6 :10) رؤيا يوحنا
86  (1 :21) رؤيا يوحنا

392 (12 :3) رؤيا يوحنا
158 (14 :7) رؤيا يوحنا

393 (9 :7) رؤيا يوحنا
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شبه األبوكريفا أسفار
Ezra 4 الرابع عزرا

288 (7-9 :9)
288 (47 - 39 :13)

.Barn بارنابا انجيل
(290) Bar 1.1  
(290) Bar 9.2  

هتاليل
425 (13 - 12 :6)

425 (22 :12)
425 (3 :13)
425 (6 :13)

425 (28 :15

425 (27 :22

Pss Solسليامن مزامري
290 (28 - 26 .17)

CD دمشق وثيقة
291 (11 - 2.9)

291 (10 .4)

QM1 أنظمة احلرب
291 (2)

QS الطائفة أنظمة
291  (5 - 3. 9)

نصوص قديمة أخرى
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291 (5 :1)
291 (3 :8)

التلمود واملدراش
 292 (b. Ber. 5a)  

 291 (b. Ket. 110b)

السكندري فيلو
289  (Leg. Gai 281 - 82)  

294  (Spec. Leg. 1) 

فالسفيوس يوسفوس
289  (Wars 2.16.4)  

289  (Ant 14.7, 2)
289  (Philo, Flacc. 46)  

قياسية كتابات
289  (Acts 2.5 -11)

313  (Aen. 1.267)
314  (Aen. 1.270)

313  (Aen. 1.57)
313  (Aen. 2.2)


